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  كاربرد  دستورالعمل
  

  دستورالعمل  ، اين شامل  .شود ناميده مي مكانيكي  تاسيسات  بهاي  فهرستختصار كه به ا  مكانيكي  تاسيسات  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1
  : زير است  شرح بها، به  فهرست  واحد رديفها و پيوستهاي  و بهاي  فصلها، شرح  ، مقدمه ، كليات)كاربرد  دستورالعمل(

  .كار پاي  مصالح) 1  پيوست
  . طبقات  ضريب )2  پيوست
  . باالسري  هاي هزينه  ماقال  شرح) 3  پيوست
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن) 4  پيوست
  .كارهاي جديد) 5پيوست 

  كار بها و مقادير  فهرست  اجرا و تهيه  برآورد هزينه  نحوه .2
و ساختمان  ساختمان رسته  مكانيكي  تاسيسات  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  هاي رديف  شرح .1ـ2

بها   فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي. دهد  را پوشش صنعتي
  رديفها، با عالمت  اين. شود مي  درج جديد  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف  نكند، شرح  تطبيق
هاي  و بر اساس قيمت  قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي رديفواحد   بهاي. شوند مي  دار ناميده ستاره  هاي رديف  عنوان و به   مشخص  ستاره

دار مورد نياز  ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  عمليدستورال  هرگاه. شود مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه  ،دوره مبناي اين فهرست
  .گردد مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهيه  الزم  باشد، متن

  ، تعيين1ـ2بند  در  شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  يهاي رديفواحد   بهاي .2ـ2
  .شوند مي  دار محسوب ستاره  هاي رديفنيز   اقالم  اين. شوند مي
  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه محاسبه  ، هنگام2ـ2 و 1ـ2 هايبند  موضوع  دار ستاره  هاي رديفواحد   و بهاي  شرح الزم است .3ـ2

  .برسد  اجرايي  دستگاه
  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  مناقصه واگذار مي از طريق  كه  در كارهايي .4ـ2

الزم است  درصد باشد،) 30(سي بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  پايه(و مقادير بها   فهرست
  و مستندات قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ياجراي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رييس جمهور ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط
درصد خواهد ) 10(شود، سقف ياد شده ده  در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي .قرار گيرد  عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
  .بود

  ، يا روش هايي يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي .5ـ2
  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  ديگر، تعيين

  .شوند يم  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اين. شود  درج  ياد شده  رديف  در مقابلهمراه با مقدار و بهاي كل گردد،  مي  محاسبه  شده
بها پيش بيني شده باشد، روش فوق براي هر يك از موارد و به دفعات ) يا كسر(در صورتي كه براي يك قلم از كار، بيش از يك اضافه 

  .الزم تكرار خواهد شد
 ها گروه آنها، به  ماهيت به  وجهبا ت  هر فصل  هاي رديف،  جديد  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت  به .6ـ2

  از سمت  ترتيب  به  كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  شماره.  است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي يا زير فصل
  . است  شده  داده  اختصاص  در هر گروه  ديفر  شماره  آخر، به  و دو رقم  گروه  شمارهبه   بعدي  ، دو رقم فصل  شمارهبه   اول  ، دو رقم چپ

زير،   هاي ها و هزينه ، ضريب آن  به  مربوط  دار  هستار  هاي رديفبها و   فهرست  اين  هاي رديفواحد   بهاي  جمع  برآورد، به محاسبه  هنگام .7ـ2
  .شود مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعيين  روش  طبق

  .2  پيوست  دستورالعمل  ، مطابق طبقات  ضريب .2-7-1
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براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .2ـ7ـ2
  .شوند براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

  .4  پيوست  دستورالعمل  مطابق  ارگاهك  تجهيز و برچيدن  هزينه .3ـ7ـ2
  اين  هاي رديف  و بر حسب  تعيين،  فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  براي .8ـ2

 ها رديفبهاي كل واحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  فهرستي. شود مي  گيري ، اندازه مربوط  دار ستاره  هاي رديفبها و   فهرست
  .شود مي  ، تهيه ستا

 ، هر فصل  به  مربوط  هاي رديف  بهاي كل  از جمع.  است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  بهاي كل،  فهرست  در اين
 ، به باالسري ضريب و) مورد  بر حسب(  طبقات  ضريب. آيد مي  دست  ر موردنظر، بهكا  براي  فهرست  مبلغ ها، فصل مبلغ  ، و از جمع فصل  مبلغ
  .كار خواهد بود  ، برآورد هزينة اجراي شود، نتيجه مي  اضافه  آن  ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن   ، و هزينة شده  ضرب فهرست  مبلغ
  تهيه  ، مجموعة شده  بها ضميمه فهرست 2  مورد پيوست  بر حسب و  5 و 4، 3، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات شده ياد  مدارك  به

  .شود مي  ناميده ،)كار  اجراي  برآورد هزينه(منضم به پيمان  بها و مقاديركار  فهرست  ،  شده
  

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  منبع ، ، تجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس. 3
  فني  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قيمت  آنها را، كه
اين است كه مهندس مشاور يا واحد  "منبع تهيه"منظور از  .كند  رجد همراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرسي فني  پيمان  خصوصي

تهيه كننده برآورد مشخص كند كه اقالم كار ساخت داخل يا خارج كشور است و عالوه بر آن، حداقل نام سه توليد كننده كه همان جنس را با 
  .ار درج كندكنند، در مشخصات فني خصوصي ك مشخصات مشابه و قيمتهاي نزديك بهم  توليد مي

  

از كار   بها و مقادير هر بخش  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .4
  كه يبها و مقادير  فهرست. شود مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  كه
  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  برآورد بخشهاي  برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به

تجهيز و   فهرست  كارها تنها يك  نوع  در اين. شوند ميمنضم يكديگر   بها و مقادير كار، به  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع
  .شود مي  تهيه) ها رشته  تمام(كار   كل  براي  كارگاه  برچيدن

مشروح زير، براي انجام عمليات و اقدامهاي  ،، مهندس مشاور موظف است پيش از ارجاع كارمكانيكي ساختماندر مورد اجراي تاسيسات . 5
و  (Testing, Adjusting and Balancing - TAB)ها  سيستم ها و دستگاه سازي تنظيم و متعادلآزمايش،  زي، به ويژهاندا و راه مربوط به آزمايش

  .قرار دهد) مشخصات فني خصوصي(الزم را تهيه و جزو اسناد پيمان و مشخصات فني ، مدارك ها آنهمكاري در كنترل و تاييد نيز 
  (Operational Performance Test - O.P.T) .راه اندازيآغاز و خت در مرحله سا هاي الزم انجام آزمايش. 1- 5
با  (Functional Performance Test - F.P.T) عملكرد هاي ها و انجام آزمايش ها و سيستم دستگاهسازي  تنظيم و متعادلآزمايش، . 2- 5

  .بيني هزينه در فصل كارهاي دستمزدي پيش
  .بيني هزينه در فصل كارهاي دستمزدي  سط پيمانكار، با پيشتهيه مجموعه راهبري و نگهداري تو. 3- 5
  .با پيش بيني هزينه در فصل كارهاي دستمزدي ،آموزش گروه راهبري و نگهداريتهيه مدارك آموزش و انجام . 4- 5
  .بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد ،در دوره تضمينتوسط پيمانكار راهبري و نگهداري . 6
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388ت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال براي سهول .7

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  براي مواردي كه ممكن است عالمت. اصالحي، عالمت گذاري شود
  .است
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   كليات
. شود يا چند ساختمان را نيز شامل مي يك تاسيسات مكانيكي محوطه ،سيسات مكانيكي داخل ساختمان اختصاص داردبه تا كه بها اين فهرست

  .هاي بزرگ، مانند شهركها، خارج از دامنه كاربرد اين فهرست است هاي آب و فاضالب محوطه شبكه
  .يكديگر هستند  و مكمل  تفكيك  غير قابل  رديفها، اجزاي  و شرحها  فصل  ، مقدمة مفاد كليات .1
از   واحـد هـر يـك     بهـاي   . كار نيست  كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  تنهايي  به  ،ها فصل  مقدمة كليات و در  شده  درج مواردها و  رديف  شرح .2

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   نتعيـي   شود و با مشخصات  انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ها در صورتي رديف
  .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

و   تأمين  هاي هزينه  و شامل  بودهساختمان   مكانيكي  تاسيسات  رشتة به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي قيمت .3
  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي  كارگيري به

  اندازي و راه  آزمايش  هزينة.  كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به واستقرار، نصب، شستشو و تميز كردن ،  مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح
بها، عالوه بر آنچه در كليات،  دستگاههاي موضوع اين فهرست . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي رديفواحد   در بهاي) مورد  حسب(

  .برداري باشد مربوط درج شده است، بايد شامل كليه قطعات و لوازم استاندارد بطور كامل بوده و آماده بهره هاي رديفو شرح ها  فصلمقدمه 
 يا و  ارتفاع ، عمق  بابت  اي اضافه  گونه  هيچ.  است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  ايه قيمتبها،   فهرست  اين  هاي قيمت .4

  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  كه يديگر  كيفيات
  . نيست  رداختپ  ، قابل است

  عبارت  اختصار از درج  براي . است  منظور شده  اندازي راهو   آزمايش ، ، نصب ، حمل تهيه  هاي بها، هزينه  فهرست  اين  هاي رديف  در قيمت .5
  . است  ها صرفنظر شده رديف  در شرح " اندازي و راهآزمايش  ، ، نصب ، حمل تهيه"
  از مصالح  يك  هيچ  كيلومتر براي 30مازاد بر   و هزينه  است  شده  بيني رديفها پيش  كيلومتر در قيمت 30  تا فاصله  مصالح  حمل  هزينه .6

  .نخواهد شد  پرداخت
  . است  نشده  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي رديف  دستگاهها، در قيمت  نصب  محل  ساخت  ها، كانالها و همچنين عبور لوله  محل  تعبيه  هزينه .7
  اجراي  در برآورد هزينه  كه  قابل پرداخت است ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينه باالسري   ،طبقات  ضريبهاي  به  مربوط  لغامب .8

وط به آن قابل ها در برآورد، مبالغ مرب ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش .باشد  ، منظور شده پيمان  به  كار منضم
  .باشد پرداخت نمي

  هاي قيمتبا   آن  ديگر، يا مقايسه  هاي فهرستبها با   فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  فصلهاي  از مقايسة  گيري  با نتيجه .9
  . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  تصراح  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه روز يا استناد به

برآورد، نافذ خواهد   مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  ارايهبرآورد   محاسبه نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .10
  .بود
  .كانيكي ساختمان الزامي استرعايت مقررات ملي ساختمان، بسته به مورد، در اجراي كارهاي تاسيسات م .11
  شماره  هاي نشريه(ساختمانها   مكانيكي  تاسيسات  عمومي  فني  مشخصاتحسب مورد، بها،   فهرست  در اين  فـني  منـظور از مشخصات .12

 و  اجرايي  ايه نقشه  در  شده  تعيين  مشخصات  ، پيمان  خصوصي  فني  مشخصات  )معاونت نظارت راهبردي   ، امور نظام فني 128
  . دستوركارهاست

  .مشاور برسد  تأييد مهندس به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  نمونه .13
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  در مواردي.گيرد مي  ها، صورت مجلس  و صورت ، دستور كارها اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  كارهاي  گيري اندازه. 14
  .شود مي  انجام  شده  تعيين  روش به  گيري ، اندازه است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه
  هاي آنها با نقشه  ها و كانالها، بايد مطابقت ، مانند لوله تآنها بعداً ميسر نيس  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .15

  .شوند  جلسه  مشاور صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي
بها  فهرست  آنها در اين  و تجهيزات  مصالح  تساخ  براي  كه  يهاي رديفواحد   كارفرما، بهاي  مشاور و تصويب  تأييد مهندس  در صورت .16

، نيز نافذ ندا شده  معتبر ديگر ساخته هاياستاندارد  و طبق  مشخصات  با همان  كه  و تجهيزاتي  ، در مورد مصالح است  شده  مشخص  استانداردي
  . است

  .دشو منظور مي  موقت  هاي وضعيت  در صورت 1  پيوست  كار، مطابق پاي  مصالح .17
تقريب حاصل از تبديل . استفاده شود) پوند –اينچ ( IPبه جاي ) متريك( SIاالمكان سعي شده است از واحدهاي  بها حتي  در اين فهرست. 18

  .واحدها و گردكردن نتايج، قابل اغماض است
  .صرفنظر شده است "حداقل"ز تكرار واژه نياز است، كه براي اختصار ا ها و مانند آن، حداقل مورد ها، اندازه اعداد مربوط به ظرفيت. 19
مورد، ساير شرايط ذكر شده   و بسته به(دستگاه در شرايط استاندارد ) خروجي(مفيد  ظرفيتهاي مختلف،  اعداد مربوط به ظرفيت دستگاه. 20

هاي مفيد يا نامي  و با ظرفيت نياز، در شرايط طراحي، هاي مورد اين فهرست با ظرفيت هاي رديفانطباق . است) هاي مربوط در مقدمه فصل
  .عهده مهندس مشاور است  مندرج در كاتالوگهاي سازندگان به

  :بايد مورد توجه قرار گيرد در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز. 21
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       ساس نقشهبايد در حين اجراي عمليات و بر ا در موارد تعيين  شده در پيمان،صورتجلسات . 21-1

  :مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند
  نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه، -
  وضوع صورتجلسه،ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار م -
  ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
  .متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات -

ت تمامي صورتجلسـا . برسد) در موارد تعيين شده(صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما . 21-2
صورتجلسات . بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود

ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسات بـوده  . باشد فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي ات و مسئوليتو از تعهد

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 21-3
قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز        )در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه   ( هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده. 21-4

  .باشد نمي
  . است  شده  محاسبه 1391  سال  چهارم  ماهه سه  هاي قيمت  بها بر مبناي  فهرست  اين .22
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   فوالدي  هاي لوله.  اول  فصل
  

   مقدمه
  
  الزم  اي يا دنده  يجوش  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج سياه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

و   گالوانيزه  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج درزدار گالوانيزه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح" ضدزنگ  رنگ  دست  ويك
  . است  نظر شده ، صرف" الزم  اي دنده  اتصال  مصالح

، 010116تا  010112  هاي رديف، ) متوسط  وزن( BS1387يا  DIN2440  استانداردهاي  ، طبق010111تا  010101  هاي رديف  موضوع  هاي لوله .2
ضخامت جدار  با) 1سري ( DIN2448استاندارد   ، طبق2  گروه  هاي رديف، با ضخامت جدار نرمال) 1سري ( DIN 2458استاندارد   طبق

  . است)  متوسط  وزن( BS1387يا  DIN2440  هاياستاندارد  ، طبق3  گروه  هاي رديفو  مشخص شده در شرح رديف مربوط
درصد رديف  )15(پانزده  ،يا كمتر ، به ازاي هر يك ميليمتر ضخامت جدار بيشترهاي فوالدي لوله  هاي رديف  به  نسبت بهايا كسر   اضافه .3

  .كسر ميليمتر متناسبا محاسبه مي شود. مربوط است
هاي  هاي هوارسان و ساير موتورخانه هاي اصلي، اطاق در موتورخانه  كشي لوله  كه  ، در صورتيصلاين ف  هاي رديف  به  نسبت بها  اضافه .4

ها و  رو، شفت هاي آدم براي لوله كشي در فضاهاي ديگر مانند تونل.  است  مربوط  درصد رديف )20(بيست اجرا شود،   نمايان  صورت  به  فرعي
  .هيچ اضافه بهايي پرداخت نخواهد شد... 
، براي واحد وزن كلكتورهاي ساخته شده )hot dip galvanizang(، با روش فرو بردن در روي مذاب010501گالوانيزاسيون موضوع رديف  .5

  .مشخص نشده است) ميكرون 56ضخامت (گرم بر متر مربع  400و مقدار روي حداقل ) درز دار يا بدون درز(از لوله فوالدي سياه 
  . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  رسيدست  منظور سهولت  به .6
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .لوله فوالدي سياه درزدار 01

 .لوله فوالدي سياه بدون درز 02

 .لوله فوالدي گالوانيزه 03

 .ور فوالدي سياهكلكت 04

  گالوانيزاسيون  05
  كلكتور فوالدي گالوانيزه  06
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 مترطول 71,000

يك دوم ( 15قطر نامي   لوله فوالدي سياه درز دار، به
 ).اينچ

 010101 

  

  مترطول  81,500
سه چهارم (  20 لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي

  ).اينچ
 010102  

  

  مترطول  95,100
يك (  25لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).اينچ
 010103  

  

  مترطول  117,000
يك و (  32لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).يك چهارم اينچ
 010104  

  

  مترطول  137,500
يك و (  40لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).يك دوم اينچ
 010105  

  010106   ).دو اينچ(  50لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي   مترطول  176,500  
  

  مترطول  226,000
دو و يك (  65لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).دوم اينچ
 010107  

  

  مترطول  263,000
سه (  80لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر  نامي 

  ).اينچ
 010108  

  

  مترطول  371,500
چهار (  100لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).اينچ
 010109  

  

  مترطول  489,000
پنج (  125لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).اينچ
 010110  

  

  مترطول  580,500
شش (  150لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 

  ).اينچ
 010111  

  

  مترطول  735,000
 1/219لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر خارجي 

  .ميليمتر
 010112  

  

  مترطول  986,500
 273لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر خارجي 

  .ميليمتر
 010113  

  

  مترطول  1,189,000
 9/323لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر خارجي 

  .ميليمتر
 010114  

  

  مترطول  1,219,000
 6/355لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر خارجي 

  .ميليمتر
010115  
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول  1,557,000
 4/406لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر خارجي 

  .ميليمتر
010116  

  

  مترطول  73,700
و  3/21لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 6/2ضخامت جدار 
 010201  

  

  مترطول  85,100
و  9/26ه فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي لول

  .ميليمتر 6/2ضخامت جدار 
 010202  

  

  مترطول  99,500
و  7/33لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 2/3ضخامت جدار 
 010203  

  

  مترطول  122,500
و  4/42لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .يمترميل 2/3 ضخامت جدار 
 010204  

  

  مترطول  147,000
و  3/48لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 2/3ضخامت جدار 
 010205  

  

  مترطول  190,000
و  3/60لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 6/3ضخامت جدار 
 010206  

  

  مترطول  242,500
و  1/76قطر خارجي لوله فوالدي سياه بدون درز، به 

  .ميليمتر 6/3ضخامت جدار 
 010207  

  

  مترطول  285,000
و  9/88لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 4ضخامت جدار 
 010208  

  

  مترطول  407,000
و  3/114لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5/4ضخامت جدار 
 010209  

  

  طولمتر  543,500
 7/139لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5و ضخامت جدار 
 010210  

  

  مترطول  651,000
 3/168لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5و ضخامت جدار 
 010211  

  

  مترطول  971,000
و  1/219لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 3/6ضخامت جدار 
 010212  

  

  مترطول  1,224,000
و  273لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 3/6ضخامت جدار 
 010213  

  

  مترطول  1,512,000
 9/323لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 1/7و ضخامت جدار 
 010214  
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول  1,742,000
 6/355دون درز، به قطر خارجي لوله فوالدي سياه ب
  .ميليمتر 8و ضخامت جدار 

010215  

  

  مترطول  2,187,000
 4/406لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 8/8و ضخامت جدار 
010216  

  010301   ).يك دوم اينچ( 15قطر نامي  لوله فوالدي گالوانيزه، به  مترطول  88,600  
  

  مترطول  106,500
سه چهارم (  20له فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي لو

  ).اينچ
 010302  

  010303   ).يك اينچ(  25لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي   مترطول  129,000  
  

  مترطول  155,000
يك و يك (  32لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي 

  ).چهارم اينچ
 010304  

  

  مترطول  191,000
يك و يك (  40الوانيزه، به قطر نامي لوله فوالدي گ

  ).دوم اينچ
 010305  

  010306   ).دو اينچ(  50لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي   مترطول  241,000  
  

  مترطول  307,500
دو و يك (  65لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي 

  ).دوم اينچ
 010307  

  010308   ).سه اينچ(  80به قطر نامي لوله فوالدي گالوانيزه،   مترطول  382,500  
  010309   ).چهار اينچ(  100لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي   مترطول  533,000  
  010310   ).پنج اينچ(  125لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي   مترطول  702,500  
  010311   ).شش اينچ(  150لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي   مترطول     
  

  كيلوگرم  45,600

كلكتور، از لوله فوالدي سياه درزدار با كليه اتصاالت 
ساخـت، با يك دسـت  براينوع جوشي، مصالح الزم 

  .گنز رنـگ ضد

 010401  

  

  كيلوگرم  49,700

كلكتور، از لوله فوالدي سياه بدون درز، با كليه 
ساخت، با  براياتصاالت نوع جوشي، مصالح الزم 

  .زنگ نگ ضديك دست ر

 010402  

  

  كيلوگرم   
گالوانيزاسيون كلكتورهاي ساخته شده از لوله فوالدي 

  .سياه
010501  

  

  كيلوگرم   
هاي  ها و اتصالي كلكتور، ساخته شده از فيتينگ

  .اي گالوانيزه دنده
010601  
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   چدني  هاي لوله.  دوم  فصل
  
   مقدمه 
  و مصالح  قطعات  با تمام ISO R531استاندارد   طبق" دار، عبارت سر كاسه  چدني  هاي لوله  به  وطمرب  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

  . است  نشده  درج  "  الزم  اتصال
  
  
  
  



  هاي چدني لوله. فصل دوم
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

 020101  .50لوله چدني قيراندود با سركاسه، به قطر نامي  مترطول 506,000  

  020102   .75لوله چدني قيراندود با سركاسه، به قطرنامي   مترطول  719,000  
  020103   .100لوله چدني قيراندود با سركاسه، به قطر نامي   مترطول  938,500  
  020104   .125لوله چدني قيراندود با سركاسه، به قطر نامي   مترطول  862,500  
  020105   .150ود با سركاسه، به قطر نامي لوله چدني قيراند  مترطول  976,500  
  020106   .200لوله چدني قيراندود با سركاسه، به قطر نامي   مترطول  1,305,000  

  



  .وي سي و پلي پروپيلن. هاي پي لوله. فصل سوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 
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    و پلي پروپيلن سي.  وي.  پي  هاي لوله.  سوم  فصل
  
   مقدمه 
  
  ، درج» الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  ، با تمامDIN 8062 استاندارد  طبق»  ، عبارت فصل  اين 4و  3  هاي گروه رديف  اختصار، در شرح  براي .1

  . است  نشده
يا  1956DINطبق استاندارد  « بوده و براي اختصار، عبارت ) push fit(با اتصال فشاري ) 05(موضوع گروه ) pp(پروپيلن  هاي پلي لوله .2

بندي، متناسب با مورد استفاده، بايد منطبق بر  هاي آب رمايي حلقهخواص شيميايي، فيزيكي و گ. درج نشده است» تمام قطعات و مصالح الزم
  .استانداردهاي معتبر باشد

  .هزينه تهيه و اجراي بست لوله منظور نشده است) 05(هاي گروه  در بهاي واحد رديف.3
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  به .4
  
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01  ------- 

02  ------- 

 .بار 6با فشار كار   سي.  وي.  پي  لوله 03

 .بار 4با فشار كار   سي.  وي  پي  لوله 04

  )push fit(پروپيلن با اتصال فشاري  لوله پلي  05



  .وي سي و پلي پروپيلن. هاي پي لوله. فصل سوم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول 27,200
ميليمتر  40سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6و فشار كار 
 030301  

  

  مترطول  31,900
ميليمتر  50سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6و فشار كار 
 030302  

  

  مترطول  43,100
 63سخـت، به قطر خارجي  سي.وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030303  

  

  مترطول  52,700
 75سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030304  

  

  مترطول  69,400
ميليمتر  90سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6و فشار كار 
 030305  

  

  مترطول  92,400
 110سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030306  

  

  مترطول  116,000
 125سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030307  

  

  مترطول  143,000
 140سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030308  

  

  ولمترط  182,000
 160سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030309  

  

  مترطول  227,000
 180سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030310  

  

  مترطول  275,500
 200سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030311  

  

  مترطول  422,500
 250سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 6ميليمتر و فشار كار 
 030312  

  

  مترطول  45,200
 75سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030401  

  

  مترطول  56,800
ميليمتر  90سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4و فشار كار 
 030402  

  

  مترطول  72,700
 110سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030403  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول  86,200
 125سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030404  

  

  مترطول  94,900
 140سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .ربا 4ميليمتر و فشار كار 
 030405  

  

  مترطول  125,000
 160سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030406  

  

  مترطول  176,500
 180سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030407  

  

  مترطول  197,000
 200سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ار كار ميليمتر و فش
 030408  

  

  مترطول  311,500
 250سي سخـت، به قطر خارجي .وي.لوله پي

  .بار 4ميليمتر و فشار كار 
 030409  

  030501  40.پروپيلن، به قطر نامي  لوله پلي  مترطول     
  030502  50.پروپيلن، به قطر نامي  لوله پلي  مترطول     
  030503  70.مي پروپيلن، به قطر نا لوله پلي  مترطول     
  030504  100.پروپيلن، به قطر نامي  لوله پلي  مترطول     
  030505  125.پروپيلن، به قطر نامي  لوله پلي  مترطول     
  030506  150.پروپيلن، به قطر نامي  لوله پلي  مترطول     

  
  
  
  



  هاي پلي اتيلن لوله. فصل چهارم
 1392واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال فهرست بهاي 
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   اتيلن پلي  هاي لوله.  چهارم  فصل
  

   مقدمه
  
  درج") پرسي(  يا فشاري  اي دنده  از اتصال  اعم  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام»  ، عبارت فصل  اين  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

  . است  نشده
  .شوند  و نصب  ، تحويل بندي ، بسته اتيلن پلي  ، از جنس خرطومي  غالفي  بايد در داخل 3  و گروه 1  گروه  هاي لوله .2
  .ANSI/ASTM F877يا  DIN 16892استاندارد   ، طبق1  گروه  ، موضوع)Crosslinked PE, PEX(  اليه  يك  مشبك  اتيلن پلي  هاي لوله .3
، 2  گروه  ، موضوع چسب  و دو اليه )AL(  آلومينيوم  اليه  ، يكPEX  دو اليه  ، شامل)PEX/AL/PEX(  اليه  پنج  مشبك  اتيلن پلي  هاي لوله. 4

  . ANSI/ASTM F1281و  F1335يا  DIN/DVGW W542 و W534استاندارد   طبق
  يا DIN/DVGW W542و  W534  استانداردهاي  ، طبق4  گروه  ، موضوع)PE-RT/AL/PE-RT(  اليه باال، پنج  دماي اتيلن پلي هاي لوله. 5
 F1335  وANSI/ASTM F1282 .  

  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به. 6
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . اليه  يك  مشبك  اتيلن  پلي  لوله 01

 . اليه 5  مشبك  اتيلن  پلي  لوله 02

03  ---- 

 . اليه 5باال،   دماي  اتيلن  پلي  لوله 04

  



  هاي پلي اتيلن لوله. فصل چهارم
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 )ريال(كل بهاي

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 مترطول  

 16اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي
 .ميليمتر

 040101 

  

  مترطول   
 20اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040102  

  

  مترطول   
 25اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي

  .رميليمت
 040103  

  

  مترطول   
 32اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040104  

  

  مترطول  61,100
 16اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040201  

  

  مترطول  68,400
 20اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040202  

  

  ولمترط  97,100
 25اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040203  

  

  مترطول  135,500
 32اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي
  .ميليمتر

 040204  

  

  مترطول   
 16، پنج اليه به قطر خارجي  اتيلن دماي باال لوله پلي
  .ميليمتر

 040401  

  

  مترطول   
 20، پنج اليه به قطر خارجي  ي باالاتيلن دما لوله پلي
  .ميليمتر

 040402  

  

  مترطول   
 25، پنج اليه به قطر خارجي  اتيلن دماي باال لوله پلي
  .ميليمتر

 040403  

  

  مترطول   
 32، پنج اليه به قطر خارجي  اتيلن دماي باال لوله پلي
  .ميليمتر

 040404  

   
   

  



  هاي آزبست سيمان لوله. فصل پنجم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 
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   سيمان  آزبست  هاي لوله.  پنجم  فصل
  
   مقدمه 
  
  نشده  ، درج» الزم  اتصال  مصالح  با تمام  چدني  اتصال  قطعات به  اتصال  قابل»  ، عبارت سيمان  آزبست  هاي لوله  رديف  اختصار، در شرح  براي .1

  . است
  . است ASTM  C248   (AR2400)استاندارد   ، طبق5  و گروه ISO 881استاندارد  طبق 4  گروه  موضوع  هاي لوله .2
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .3
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01  ------- 

02  ------- 

03  ------- 

 . ISO 881  طبق  فاتضد سول  سيمان  آزبست  لوله 04

  MSTM  C248  (AR2400)  طبق  ضدسولفات   سيمان آزبست   لوله  05
  . چدني  اتصال  قطعات  06

  



  هاي آزبست سيمان لوله. فصل پنجم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

  مترطول 227,000
لوله آزبسـت سيمان ضدسولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس يك(  300به قطر نامي 
 050401  

  

  مترطول  278,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس يك(  350به قطر نامي 
 050402  

  

  مترطول  353,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس يك(  400به قطر نامي 
 050403  

  

  مترطول  157,000
با قيراندود كامل، لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، 

  ).كالس دو(  200به قطر نامي 
 050404  

  

  مترطول  191,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس دو(  250به قطر نامي 
 050405  

  

  مترطول  234,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس دو(  300به قطر نامي 
 050406  

  

  مترطول  302,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس دو(  350به قطر نامي 
 050407  

  

  مترطول  388,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس دو(  400به قطر نامي 
 050408  

  

  مترطول  98,700
دود كامل، لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيران

  ).كالس سه(  150به قطر نامي 
 050409  

  

  مترطول  157,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس سه(  200به قطر نامي 
 050410  

  

  مترطول  202,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس سه(  250به قطر نامي 
 050411  

  

  مترطول  267,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس سه(  300به قطر نامي 
 050412  

  

  مترطول  348,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس سه(  350به قطر نامي 
 050413  

  

  مترطول  441,000
ل، لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كام

  ).كالس سه(  400به قطر نامي 
 050414  

  

  مترطول  112,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس چهار(  150به قطر نامي 
 050415  



  هاي آزبست سيمان لوله. فصل پنجم
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

  مترطول  166,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس چهار(  200به قطر نامي 
 050416  

  

  مترطول  223,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس چهار(  250به قطر نامي 
 050417  

  

  مترطول  294,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس چهار(  300به قطر نامي 
 050418  

  

  مترطول  388,000
مل، لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كا

  ).كالس چهار(  350به قطر نامي 
 050419  

  

  مترطول  504,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).كالس چهار(  400به قطر نامي 
 050420  

  

  مترطول  111,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  .)AR2400(  150به قطر نامي 
 050501  

  

  مترطول  175,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).AR2400(  200به قطر نامي 
 050502  

  

  مترطول  225,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).AR2400(  250به قطر نامي 
 050503  

  

  مترطول  281,500
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).AR2400(  300قطر نامي  به
 050504  

  

  مترطول  342,000
لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل، 

  ).AR2400(  350به قطر نامي 
 050505  

  

  مترطول  424,000
كامل،  قيراندود لوله آزبسـت سيمان ضدسولفات ، با

  ).AR2400(  400به قطرنامي 
 050506  

  050601   .اتصال چدنيقطعات   كيلوگرم  9،020   
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   مسي  هاي لوله.  ششم  فصل
  
   مقدمه 
و  اتصال پيش ساخته  قطعات  ، با تمامDIN 1786استاندارد   طبق»  ، عبارت مسي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

  . است  نشده  ، درج» )Capillary Soldering(گي نلحيمي مويي اتصال براي  الزم  مصالح
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 )ريال(بهاي كل

 

 شماره شرح  واحد  )ريال(احدوبهاي  مقدار

  

 مترطول 135,000

و حداقل  12لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 
 .ضخامـت جدار يك ميليمتر

 060101 

  

  مترطول  170,000
و حداقل  15لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ضخامـت جدار يك ميليمتر
 060102  

  

  مترطول  206,000
و حداقل  18لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ضخامـت جدار يك ميليمتر
 060103  

  

  مترطول  256,500
و حداقل  22لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ضخامـت جدار يك ميليمتر
 060104  

  

  مترطول  418,000
و حداقل  28لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5/1ضخامـت جدار 
 060105  

  

  مترطول  491,500
وحداقل  35لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5/1ضخامـت جدار 
 060106  

  

  مترطول  608,500
و حداقل  42لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 5/1ضخامـت جدار 
 060107  

  

  مترطول  967,500
و حداقل  54ي لوله مسي بدون درز، به قطر خارج

  .ميليمتر 2ضخامـت جدار 
 060108  

  

  مترطول  1,164,000
و حداقل  64لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 2ضخامـت جدار 
 060109  

  

  مترطول  1,392,000
و حداقل  1/76لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي 

  .ميليمتر 2ضخامـت جدار 
 060110  
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  شيرها.  هفتم  فصل
  
   مقدمه 
  . است  نشده  ، درج» اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام»  ، عبارت و چدني  اي دنده  شيرهاي  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1
  .هستند)  يا برنزي  برنجي(  مس  آلياژهاي  ، از جنس اي دنده  شيرهاي .2
  .هستند  برنزي  داخلي  و قطعاتخاكستري   چدن  ز جنسا  اي بدنه  ، داراي دار فلنج  چدني  شيرهاي .3
  .، از نوع لواليي است7و  3ي ها گروهموضوع ،  طرفه يك  شيرهاي .4
و   بندي ، واشر آب مقابل  فلنجهاي  و اتصال  تهيه  ، هزينهاي بدون فلنج فلنجي و شيرهاي پروانه  شيرهاي  به  مربوط  هاي رديفواحد   در بهاي .5

  . است شده  ، منظور  الزم  مهرهو   پيچ
  . است) PN10( 10شيرها،   فشار نامي .6
  . است  مربوط  رديف  درصد بهاي )50(پنجاه ، )PN16( 16  با فشار نامي  شيرهاي  بها، براي اضافه .7
  .است  ماسوره  با مهره  رادياتور، همراه  رگالژ و دوبل  ساده  شيرهاي .8
  .هستند  كرمهبرنجي يا برنزي با روكش رادياتور،   به  مربوط  ، زانو و زانو قفلي ، هواگيري ساده، رگالژ  دوبل  شيرهاي .9
هفتاد و اي چدني از نوع دوسر فلنج باشد  ، چنانچه شير پروانه)12گروه (اي چدني بدون فلنج  اضافه بها، نسبت به رديف شيرهاي پروانه. 10

  .درصد رديف مربوط است )75(پنج 
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .11

  

  
  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول

  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . اي دنده  كشويي  شير فلكه 01

 . اي دنده  فلزي  كف  شير فلكه 02

 . اي دنده  فهطر شير يك 03

04  ----- 

  .دار فلنج  چدني  كشويي  شير فلكه  05
  .دار فلنج  چدني  فلزي  كف  شير فلكه  06
  .دار فلنج  چدني  طرفه شير يك  07
  .رادياتور  به  مربوط  شيرها و زانوهاي  08
  دار شير فلكه كشويي فوالدي فلنج  09
  دار شير كف فلزي فوالدي فلنج  10
  دار فه فوالدي فلنجطر شير يك  11
  اي چدني بدون فلنج شير پروانه  12
  اي فوالدي بدون فلنج شير پروانه  13
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 عدد 192,500

يك دوم (  15شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 
 ).اينچ

 070101 

  

  عدد  412,500
سه (  20، به قطر نامي شيرفلكه كشويي دنده اي

  ).چهارم اينچ
 070102  

  

  عدد  436,500
يك (  25شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070103  

  

  عدد  552,000
يك و (  32شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).يك چهارم اينچ
 070104  

  

  عدد  698,000
ك و ي(  40شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).يك دوم اينچ
 070105  

  

  عدد  1,356,000
دو (  50شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070106  

  

  عدد  1,759,000
دو و (  65شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).يك دوم اينچ
 070107  

  

  عدد  2,350,000
سه (  80شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070108  

  

  عدد  4,024,000
چهار (  100شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070109  

  

  عدد  252,000
يك (  15شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).دوم اينچ
 070201  

  

  عدد  317,500
سه (  20شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).چهارم اينچ
 070202  

  

  ددع  618,500
يك (  25شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070203  

  

  عدد  734,500
يك (  32شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).و يك چهارم اينچ
 070204  

  

  عدد  961,000
يك (  40شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).و يك دوم اينچ
 070205  

  

  عدد  1,291,000
دو (  50فلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي شير
  ).اينچ

 070206  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

  عدد  3,147,000
دو (  65شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).و يك دوم اينچ
 070207  

  

  عدد  4,410,000
سه (  80شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070208  

  

  عدد  6,953,000
  100دنده اي، به قطر نامي  شيرفلكه كـف فلزي

  ).چهار اينچ(
 070209  

  

  عدد  190,000
يك دوم (  15شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070301  

  

  عدد  247,500
سه چهارم (  20شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070302  

  070303   ).چيك اين(  25شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي   عدد  316,500  
  

  عدد  450,000
يك و يك (  32شير يكطرفه دنده اي، به قطرنامي 

  ).چهارم اينچ
 070304  

  

  عدد  726,500
يك و يك (  40شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي 

  ).دوم اينچ
 070305  

  070306   ).دو اينچ(  50شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي   عدد  1,055,000  
  

  عدد  1,920,000
دو و يك (  65شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي 

  ).دوم اينچ
 070307  

  070308   ).سه اينچ(  80شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي   عدد  2,713,000  
  070309   ).چهار اينچ(  100شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي   عدد  3,845,000  
  

  عدد  2,173,000
  50دار، به قطر نامي  شير فلكه كشويي چدني فلنج

  ).دو اينچ(
 070501  

  

  عدد  2,405,000
  65شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).دو و يك دوم اينچ(
 070502  

  

  عدد  2,781,000
  80شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).سه اينچ(
 070503  

  

  عدد  3,277,000
  100، به قطر نامي شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار

  ).چهار اينچ(
 070504  

  

  عدد  4,242,000
  125شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).پنج اينچ(
 070505  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

  عدد  5,389,000
  150شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).شش اينچ(
 070506  

  

  عدد  8,161,000
  200ر نامي شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قط

  ).هشت اينچ(
 070507  

  

  عدد  13,043,000
  250شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).ده اينچ(
 070508  

  

 عدد  17,969,000

  300شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 
  ).دوازده اينچ(

 070509  

  

 عدد  33,473,000

  350نامي شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر 
  ).اينچ چهارده(

070510  

  

 عدد  38,986,000

  400شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 
  ).ه اينچشانزد(

070511  

  

  عدد  2,370,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).دو اينچ(  50
 070601  

  

  عدد  3,137,000
  65رنامي شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قط

  ).دو و يك دوم اينچ(
 070602  

  

  عدد  3,912,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).سه اينچ(  80
 070603  

  

  عدد  4,701,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).چهار اينچ(  100
 070604  

  

  عدد  6,615,000
، به قطر نامي شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار

  ).پنج اينچ(  125
 070605  

  

  عدد  9,297,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).شش اينچ(  150
 070606  

  

  عدد  13,716,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).هشت اينچ(  200
 070607  

  

  عدد  25,251,000
دار، به قطر نامي شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج 

 ).اينچ ده(  250

070608  

  

  عدد  48,269,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

 ).اينچ دوازده(  300

070609  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

  عدد  54,932,000
شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي 

 ).اينچ چهارده(  350

070610  

  

  عدد  61,552,000
ي فلنج دار، به قطر نامي شيرفلكه كـف فلزي چدن

 ).اينچ شانزده(  400

070611  

  

  عدد  1,582,000
دو (  50شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).اينچ
 070701  

  

  عدد  2,188,000
دو و (  65شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).يك دوم اينچ
 070702  

  

  عدد  2,612,000
سه (  80ر، به قطر نامي شير يكطرفه چدني فلنج دا

  ).اينچ
 070703  

  

  عدد  3,247,000
  100شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).چهار اينچ(
 070704  

  

  عدد  4,312,000
پنج (  125شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  )..اينچ
 070705  

  

  عدد  5,490,000
  150شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).شش اينچ(
 070706  

  

  عدد  8,817,000
  200شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).هشت اينچ(
 070707  

  

  عدد  13,128,000
 ده(  250شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).اينچ
070708  

  

  عدد  17,211,000
  300شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  .)اينچ دوازده(
070709  

  

  عدد  27,157,000
  350شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).اينچ چهارده(
070710  

  

  عدد  34,282,000
  400شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 

  ).اينچ شانزده(
070711  

  

  عدد  188,500
  15شير دوبل رگالژ براي رادياتور، به قطر نامي 

  ).يك دوم اينچ(
 070801  

  

  عدد  284,500
سه (  20شير دوبل رگالژ براي رادياتور، به قطرنامي 

  ).چهارم اينچ
 070802  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  070803   ).يك دوم اينچ(  15شير ساده رادياتور، به قطر نامي   عدد  102,500  
  070804   ).سه چهارم اينچ(  20شير ساده رادياتور، به قطرنامي   عدد  153,500  
  070805   ).يك دوم اينچ(  15ادياتور، به قطرنامي زانوي ر  عدد  85,000  
  070806   ).سه چهارم اينچ(  20زانوي رادياتور، به قطرنامي   عدد  97,800  
  070807   ).يك دوم اينچ(  15زانو قفلي رادياتور، به قطرنامي   عدد  94,000  
  

  عدد  138,000
سه چهارم (  20زانو قفلي رادياتور، به قطرنامي 

  ).اينچ
 070808  

  

  عدد  12,800
يك هشتم (  4شير هواگيري رادياتور، به قطرنامي 

  ).اينچ
 070809  

  

  عدد  19,200
سه هشتم (  10شير هواگيري رادياتور، به قطرنامي 

  ).اينچ
 070810  

  

 عدد   

  50دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).دو اينچ(

070901  

  

 عدد   

  65دار، به قطر نامي  فوالدي فلنجكشويي  فلكه شير
  ).دو و يك دوم اينچ(

070902  

  

 عدد   

  80دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).سه اينچ(

070903  

  

 عدد   

  100دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).چهار اينچ(

070904  

  

 عدد   

  125قطر نامي  دار، به كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).پنج اينچ(

070905  

  

 عدد   

  150دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).شش اينچ(

070906  

  

 عدد   

  200دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).هشت اينچ(

070907  

  

 عدد   

  250دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ ده(

070908  

  

 عدد   

  300دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ دوازده(

070909  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 عدد   

  350دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ چهارده(

070910  

  

 عدد   

  400دار، به قطر نامي  كشويي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ شانزده(

070911  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).دو اينچ(  50

071001  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).دو و يك دوم اينچ(  65

071002  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).سه اينچ(  80

071003  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  فوالدي فلنج كف فلزي فلكه شير
  ).چهار اينچ(  100

071004  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).پنج اينچ(  125

071005  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).شش اينچ(  150

071006  

  

 عدد   

ه قطر نامي دار، ب كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).هشت اينچ(  200

071007  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ ده(  250

071008  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ دوازده(  300

071009  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ چهارده(  350

071010  

  

 عدد   

دار، به قطر نامي  كف فلزي فوالدي فلنج فلكه شير
  ).اينچ شانزده(  400

071011  

  

 عدد   

دو (  50دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ

071101  

  

 عدد   

دو (  65دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).و يك دوم اينچ

071102  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 عدد   

سه (  80دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ

071103  

  

 عدد   

  100دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).چهار اينچ(

071104  

  

 عدد   

  125دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).پنج اينچ(

071105  

  

 عدد   

  150ر، به قطر نامي دا طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).شش اينچ(

071106  

  

 عدد   

  200دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).هشت اينچ(

071107  

  

 عدد   

 ده(  250دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ

071108  

  

 عدد   

  300دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ دوازده(

071109  

  

 عدد   

  350دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ چهارده(

071110  

  

 عدد   

  400دار، به قطر نامي  طرفه فوالدي فلنج شير يك
  ).اينچ شانزده(

071111  

  

 عدد  946,500

  50اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).دو اينچ(

071201  

  

 عدد  1,057,000

  65اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).دو و يك دوم اينچ(

071202  

  

 عدد  1,256,000

  80اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).سه اينچ(

071203  

  

 عدد  1,500,000

  100اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).چهار اينچ(

071204  

  

 عدد  1,798,000

  125اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  ير پروانهش
  ).پنج اينچ(

071205  

  

 عدد  2,491,000

  150اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).شش اينچ(

071206  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 عدد  3,294,000

  200اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).هشت اينچ(

071207  

  

 عدد  4,969,000

  250اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  هشير پروان
  ).اينچ ده(

071208  

  

 عدد  7,032,000

  300اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).اينچ دوازده(

071209  

  

 عدد  11,469,000

  350اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).اينچ چهارده(

071210  

  

 عدد  13,782,000

  400اي چدني بدون فلنج، به قطر نامي  هشير پروان
  ).اينچ شانزده(

071211  

  

 عدد   

  50اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).دو اينچ(

071301  

  

 عدد   

  65اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).دو و يك دوم اينچ(

071302  

  

 عدد   

  80نج، به قطر نامي اي فوالدي بدون فل شير پروانه
  ).سه اينچ(

071303  

  

 عدد   

  100اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).چهار اينچ(

071304  

  

 عدد   

  125اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).پنج اينچ(

071305  

  

 عدد   

  150اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).ينچشش ا(

071306  

  

 عدد   

  200اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).هشت اينچ(

071307  

  

 عدد   

  250اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).اينچ ده(

071308  

  

 عدد   

  300اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).اينچ دوازده(

071309  

  

 عدد   

  350اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  ير پروانهش
  ).اينچ چهارده(

071310  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

  

 عدد   

  400اي فوالدي بدون فلنج، به قطر نامي  شير پروانه
  ).اينچ شانزده(

071311  
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  )Expansion Joint(  انبساط  قطعه.  هشتم فصل
  

   مقدمه
  
  مهار و با جابجايي  بدون ،)دار فلنج اتصال(و دوجداره   )جوشي اتصال( جداره  يك  ئونيآكارد  ، از نوع فصل  اين  موضوع  انبساط  هاي قطعه .1
  .هستند  مناسب (axial)محوري )  و انقباض  انبساط(
  سمتقفوالدي ولي جنس »  ، عبارت1  گروه  هاي رديف  موضوع  جوشي  نوع  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .2

دار  فلنج  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح»  اتصال  براي  الزم  مصالح  ، با تمام (stainless steel) ناپذير  از فوالد زنگ  آكاردئوني
  ، پيچ بندي ، واشر آب اضافي  ابلمق  ، با دو فلنج  ناپذير  فوالد زنگاز   آكاردئوني  قسمت  جنسفوالدي ولي  " ، عبارت2  گروه  هاي رديف  موضوع
  . است  نشده  ، درج" اتصال  براي  الزم  مصالح  وتمام  و مهره

  .است  مربوط  درصد رديف )40(چهل باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .3
  .است  مربوط  درصد رديف )35(سي و پنج و مهاردار باشد،   جداره  يك  انبساط  قطعه  ه، چنانچ جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4
  .است  مربوط  درصد رديف )45(چهل و پنج و مهاردار باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .5
  .است  مربوط  درصد رديف )25(بيست و پنج مهاردار باشد،   انبساط  قطعه  ، چنانچهدار فلنج  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .6

  است) PN10( 10هاي انبساط  فشار نامي قطعه. 07
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  به .8
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . جوشي  نوع  انبساط  قطعه 01

 .دار فلنج  نوع  انبساط  قطعه 02
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(احدو بهاي مقدار

 080101   .15قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي  عدد 649,000  

  080102   .20طعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ق  عدد  659,500  
  080103   .25قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  667,500  
  080104   .32قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  685,000  
  080105   .40قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  690,500  
  080106   .50اط، نوع جوشي، به قطر نامي قطعه انبس  عدد  951,500  
  080107   .65قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  1,189,000  
  080108   .80قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  1,391,000  
  080109   .100قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  1,629,000  
  080110   .125ساط، نوع جوشي، به قطر نامي قطعه انب  عدد  2,932,000  
  080111   .150قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  3,388,000  
  080112   .200قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  3,968,000  
  080113   .250قطعه انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي   عدد  5,509,000  
  080114   .300انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي  قطعه  عدد  7,477,000  
  080201   .65قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  1,758,000  
  080202   .80قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  2,140,000  
  080203   .100قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  2,391,000  
  080204   .125قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  3,846,000  
  080205   .150قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  4,842,000  
  080206   .200قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  5,923,000  
  080207   .250قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  8,075,000  
  080208   .300قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد  10,539,000  
  080209  .350قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد     
  080210  .400قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي   عدد     
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  )Flexible Connection( گير لرزه.  نهم  فصل
  
   همقدم 
  
گيرها، حسب مورد، بايد  ها و روش آزمون اين لرزه ويژگي .مهار هستند  دار و بدون ، فلنج الستيكي  ، از نوع فصل  اين  موضوع  گيرهاي لرزه .1

  .موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد 4062مطابق استاندارد شماره 
  الزم  مصالح  و تمام  و مهره  ، پيچ بندي ، واشر آب اضافي  مقابل  با دو فلنج»  گيرها، عبارت زهلر  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .2

  . است شده  ن  ، درج» اتصال  براي
  . است  مربوط  درصد رديف )12(دوازده گير مهاردار باشد،  لرزه  ، در صورتيكه فصل  اين  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .3
  . است )PN10( 10گيرها  رزهل  فشار نامي .4
  .درصد رديف مربوط است )25(بيست و پنج باشد،  (PN16) 16كه لرزه گير با فشار نامي   فه بها در صورتيااض .5
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 090101   ).و يك چهارم اينچ  يك(  32قطرنامي  گير، به لرزه عدد 639,500  

  090102   ).يك و يك دوم اينچ(  40لرزه گير، به قطرنامي   عدد  693,000  
  090103   ).دو اينچ(  50لرزه گير، به قطرنامي   عدد  756,500  
  090104   ).دو و يك دوم اينچ(  65لرزه گير، به قطرنامي   عدد  892,500  
  090105   ).سه اينچ(  80لرزه گير، به قطر نامي   عدد  995,000  
  090106   ).چهار اينچ(  100لرزه گير، به قطر نامي   عدد  1,183,000  
  090107   ).پنج اينچ(  125لرزه گير، به قطرنامي   عدد  1,722,000  
  090108   ).شش اينچ(  150لرزه گير، به قطرنامي   عدد  2,438,000  
  090109   ).هشت اينچ(  200لرزه گير، به قطر نامي   عدد  3,783,000  
  090110   ).ده اينچ(  250لرزه گير، به قطر نامي   عدد  5,954,000  
  090111   ).دوازده اينچ(  300لرزه گير، به قطر نامي   عدد  6,843,000  
  090112  ).اينچ چهارده(  350لرزه گير، به قطر نامي   عدد     
  090113  ).اينچ شانزده(  400لرزه گير، به قطر نامي   عدد     
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   صافي.  يازدهم  فصل
  
   مقدمه 
  
، 2  گروه  هاي رديف  موضوع  هاي و صافي)  يا برنزي  برنجي(  مس  آلياژهاي  از جنس و  اي دنده  ، نوع1  گروه  هاي رديف  موضوع  هاي صافي .1

  .هستندخاكستري   چدن  دار و از جنس فلنج  نوع
  الزم  مصالح  با تمام  ناپذير  زنگ  يا فوالدي  برنجي  توري  انضمام  به»  ، عبارت يا دنده  هاي صافي  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .2

  توري  انضمام  ، به مناسب  و مهره  ، واشر، پيچ اضافي  مقابل  با دو فلنج" دار، عبارت فلنج  هاي صافي  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح»  اتصال  براي
  . است  نشده  ، درج" اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام  ناپذير  زنگ  يا فوالدي  برنجي

  . است )PN10( 10ها، صافي  فشار نامي .3
  . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  به .4
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه هشمار
 . اي دنده  صافي 01

 .دار فلنج  صافي 02
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 110101  ).يك دوم اينچ(  15اي، به قطر نامي  صافي دنده عدد 236,000  

  110102   ).سه چهارم اينچ(  20اي، به قطر نامي  صافي دنده  عدد  362,000  
  110103  ).يك اينچ(  25اي، به قطر نامي  صافي دنده  عدد  492,500  
  110104   ).يك چهارم اينچ و يك(  32 قطرنامي اي، به دنده صافي  عدد  749,000  
  110105   ).يك و يك دوم اينچ(  40قطرنامي  اي، به دنده صافي  عدد  963,000  
  110106   ).دو اينچ(  50 اي، به قطر نامي صافي دنده  عدد  1,440,000  
  110107   ).دو و يك دوم اينچ(  65قطرنامي  اي، به دنده صافي  عدد  2,616,000  
  110201   ).دو اينچ(  50صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  1,572,000  
  110202   ).دو و يك دوم اينچ(  65قطرنامي  ، بهدار فلنج صافي  عدد  1,897,000  
  110203   ).سه اينچ(  80قطرنامي  ، بهدار فلنج صافي  عدد  2,392,000  
  110204   ).چهار اينچ(  100صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  2,884,000  
  110205   ).پنج اينچ(  125صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  4,040,000  
  110206   ).شش اينچ(  150صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  4,940,000  
  110207   ).هشت اينچ(  200صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  8,050,000  
  110208   ).ده اينچ(  250صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  11,776,000  
  110209   ).دوازده اينچ(  300صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  16,435,000  
  110210  ).اينچ چهارده(  350 صافي فلنج دار، به قطر نامي  عدد  24,720,000  
  110211  ).اينچ شانزده(  400صافي فلنج دار، به قطر نامي   عدد  25,293,000  
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   گرم آب  حرارتي  ديگ.  دوازدهم  فصل
  

   مقدمه
  
وده و روش آزمون ظرفيت ب  كيفيت  بازرسي  گواهي  معتبر و داراي  از استانداردهاي  با يكي  ، بايد مطابق فصل  اين  موضوع  هاي ديگ  ساخت .1

 4473و  4472، 4231ضوابط، بسته به مورد، بايد مطابق استانداردهاي شماره  يرهاي طراحي و ساخت و سا و بازده حرارتي، ويژگي
  .اشدصنعتي ايران ب و تحقيقات موسسه استاندارد

، واشر نسوز،  مقابل  هاي بازديد، فلنج  هاي  دود، دريچه  هاي  ، دريچه ، پايه ديگ  اصلي  قطعات  ، شامل) قطعاتي  نوع(  گرم آب  چدني  هاي ديگ .2
  .باشند مي  طور كامل  بهجمع شده نسوز و آجرنسوز،   رنگ  دست با يك  ، عايقكاري فلزي  و روپوش مهار ميل

شير اطمينان،   ، شامل)fire tube(لوله دود   نوع سانتيگراد، از  درجه 120 كار  و حداكثر دماي بار 4، با فشار كار  گرم آب  فوالدي  هاي ديگ .3
بدون لوازم كنترل (  طور كامل  به آميزي، و رنگ، تابلوي برق عايق ، ، روپوش مقابل  هاي بازديد، فلنج  هاي  دود، دريچه  هاي  دريچه شير تخليه،

  .است )خودكار و لوازم نشان دهنده
  سه  ، بايد از نوع3در بند   ياد شده  بر مشخصات  ، عالوه در ساعت  كيلو كالري 1،500،000از   بيش  با ظرفيت  گرم آب  فوالدي  هاي ديگ .4

  .باشند) رو آدم  بازديد و دريچه  ، سكوي نردبان مجهز به(  كامل  (three pass)عبوري
  . است  مربوط  درصد رديف )5(پنج كار،  فشار  بار افزايش  هر يك  ازاي  ، به120205تا  120201  هاي رديف  به  بها نسبت  اضافه .5
با ظرفيت مورد نظر، از رديف مربوط به كمترين ظرفيت شروع و متواليا ظرفيت مازاد ) چدني يا فوالدي(گرم  اي محاسبه بهاي ديگ آببر .6
  .مورد استفاده، بهاي ديگ ياد شده است هاي رديفحاصل جمع بهاي كل . شود بعدي تكميل مي هاي رديفبا 
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .7
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . گرم  آب  چدني  ديگ 01

 . گرم  آب  فوالدي  ديگ 02
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )لريا(واحد بهاي قدارم

  

197,000 

هزار كيلو كالري 
 در ساعت

 65000ديـگ چدني آبگرم، براي ظرفيـت تا 
 .كيلوكالري در ساعت

 120101 

  

174,500  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 65000ديـگ چدني آبگرم، براي ظرفيـت بيـش از

  .كيلوكالري در ساعت 130000كيلوكالري تا
 120102  

  

147,000  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 130000ديـگ چدني آبگرم، براي ظرفيـت بيـش از

  .كيلوكالري در ساعت
 120103  

  

397,500  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 400000ديـگ فوالدي آبگرم، براي ظرفيـت تا 

  .كيلوكالري در ساعت
 120201  

  

342,000  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 400000ي آبگرم، براي ظرفيـت بيـش ازديـگ فوالد
  .كيلوكالري در ساعـت 650000كيلوكالري تا

 120202  

  

316,500  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 650000ديـگ فوالدي آبگرم، براي ظرفيـت بيش از

  .كيلوكالري در ساعت 1000000كيلوكالري تا
 120203  

  

304,000  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 1000000گرم، براي ظرفيت بيش ازديگ فوالدي آب

  .كيلوكالري در ساعت 1500000كيلوكالري تا
 120204  

  

296,000  
هزار كيلو كالري 

  در ساعت
 1500000ظرفيت بيش از برايديگ فوالدي آبگرم، 
  .كيلوكالري در ساعت

 120205  
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  ديگ بخار.  سيزدهم  فصل
  

   مقدمه
  
  از استانداردهاي  ا يكييموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،  4231شماره  استانداردبا   مطابق ، بايد فصل  اين  موضوع  هاي ديگ .1

  .باشد كيفيت  بازرسي  گواهي  و دارايديگر معتبر 
  .معتبر را دارا باشد  از استانداردهاي  يكي  ، طبق آزمايش  بايد گواهي  سازنده  توسط  شده  اعالم  هاي ظرفيت .2
  و پوستهدود   فوالدي  هاي ، با لوله بار 10، فشار )fire tube( هاي دود بالوله ،تمام خودكار،  ، يكپارچه فصل  اين  بخار موضوع  هاي گدي .3

،  داكنندهو ج  تغذيه  بخار، شيرهاي  ، شير قطع ، شير اطمينان لواليي  و درهاي  ، روپوش)گيرد را در برمي  احتراق  ها و فضاي لوله  كه(  فوالدي
  و نيز سيستم  ها، كليدها و غيره فيوزها، رله  كليه  ، شامل برق  فشار و تابلوي  كنترل خودكار  ، سيستم آب  سطح  ، كنترل تغذيه  پمپ  فشارسنج
  . است  گازوييل  سوختتمامي لوازم كنترل و ايمني، براي و  )forced draft fan(شامل پمپ سوخت، پايه و بادزن رانشي  احتراق

  فصل  ، در اين ديگ  نزديك  اي ، تا نقطه شده  گاز با مقدار و فشار تعيين  كشي لوله  ، هزينه گاز يا گاز و گازوئيل  با سوخت  هاي در مورد ديگ .4
  ديگر  و متعلقات  شيك شيرها، لوله  شامل ، مورد تاييد شركت گاز ايران،)gas train(  گازرساني  كامل  شبكه  هزينه.  است  نشده  بيني پيش
زير   شرح  سوز به يليگازو  هاي سوز با مشعل گازسوز و دوگانه  هاي مشعل  بهاي  ، و تفاوت مشعل به  تا اتصال  نقطه  رگوالتور، از اين  استثناي  به

  :دشو مي  و پرداخت  محاسبه
  . مربوط  درصد رديف )12(دوازده ازسوز باشد، گ  مشعل  كه  بخار، در صورتي  هاي ديگ  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4-1
  درصد رديف )20(بيست باشد، )  گاز و گازوييل(سوز   دوگانه  مشعل  كه  بخار، در صورتي  هاي ديگ  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4-2

  . مربوط
  .شود مي  محاسبه  خطي  نيابيميا  ، از طريق دو رديف  بين  با ظرفيت  هاي ديگ به  مربوط  هاي رديفواحد   بهاي .5
  .پوند بخار در ساعت است 205/2ر كيلوگرم بخار در ساعت معادل ه .6
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 دستگاه 330,829,000

كيلو گرم بخار در  450ديگ بخار، به ظرفيت 
 .ساعت

 130101 

  

  دستگاه  468,650,000
كيلو گرم بخار در  1150ظرفيت  ديگ بخار، به

  .ساعت
 130102  

  

  دستگاه  532,203,000
كيلو گرم بخار در  1600ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130103  

  

  دستگاه  654,546,000
كيلو گرم بخار در  2050ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130104  

  

  دستگاه  869,653,000
در  كيلو گرم بخار 2700ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130105  

  

  دستگاه  1,132,536,000
كيلو گرم بخار در  4100ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130106  

  

  دستگاه  1,278,361,000
كيلو گرم بخار در  4550ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130107  

  

  دستگاه  1,348,644,000
كيلو گرم بخار در  5000ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130108  

  

  دستگاه  1,675,406,000
كيلو گرم بخار در  6350ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130109  

  

  دستگاه  1,808,107,000
كيلو گرم بخار در  7250ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130110  

  

  دستگاه  2,059,156,000
كيلو گرم بخار در  8150ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130111  

  

  گاهدست  2,412,645,000
كيلو گرم بخار در  10000ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130112  

  

  دستگاه  2,525,506,000
كيلو گرم بخار در  11800ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130113  

  

  دستگاه  2,707,039,000
كيلو گرم بخار در  13600ديگ بخار، به ظرفيت 

  .ساعت
 130114  
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  گرم كننده تابشي هاي دستگاه –  مشعل.  چهاردهم  فصل
  

   مقدمه
زوييل سوز و گاز سوز بايد بر حسب مورد، مطابق استانداردهاي شماره اهاي گ ها، روش آزمون و ساير ضوابط مربوط به مشعل ويژگي .1

  .اشدموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ب 7595و  7594، 4271
هوا، شير   هوا، دمپرتنظيم  ، دمنده ، ترانسفورماتور، الكترود جرقه گازوييل  پمپ  ل، شام طور كامل  سوز به خودكار گازوييل  هاي مشعل .2

  . است  گازوييل  رابط  خرطومي  هاي و لوله  سوخت  ، صافي و ايمني كنترل تمامي لوازم و  با فتوسل  همراه  ، نازل مخصوص  يدييسولونو
فشار گاز،   ، رگوالتور تنظيم مخصوص  يدييشير سولونو  ، شامل طور كامل  به  ايران  گاز طبيعي  براي  خودكار گازسوز، مناسب  هاي مشعل .3

  مورد تأييد شركت  و ايمني كنترل  سيستم تمامي لوازم دمنده هوا،،  گاز، ترانسفورماتور جرقه  و وصل  قطع  گاز، شير مغناطيسي  فيلتر مخصوص
  . است  گاز ايران  ملي

 12/269كيلو كالري در ساعت و هرفوت مكعب سوخت گاز در ساعت معادل  10000معادل  زوييل در ساعتهر كيلو گرم سوخت گا .4
  .كيلو كالري در ساعت است

به طور كامل و با خط گاز باشد، ) گازوييل–گاز (چنانچه مشعل از نوع دو گانه سوز  140208تا  140205هاي  اضافه بها نسبت به رديف .5
  .يف مربوط استدرصد رد) 35(سي و پنج 

 مطابقت داشته  BS  EN 416-1هاي تابشي بايد مطابق يكي از استانداردهاي معتبر بوده و از نظر ايمني و عملكرد با استاندارد گرم كننده .6
  .باشد

  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .7
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .سوز گازوييل  مشعل 01

 .گازسوز  مشعل 02

  گرم كننده تابشي سراميكي  03
  اي گرم كننده تابشي لوله  04
  ژنراتور گرم كننده تابشي  05
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 )ريال(بهاي كل

 

  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 دستگاه 3,652,000

گرم به ظرفيت   مشعل گازوييل سوز، براي ديگ آب
 .كيلو كالري در ساعت  35000تا  18000گرمايي 

 140101 

  

  دستگاه  4,937,000
گرم به ظرفيت   مشعل گازوييل سوز، براي ديگ آب

  .كيلو كالري در ساعت  80000تا  18000گرمايي 
 140102  

  

  دستگاه  5,907,000
گرم به ظرفيت   گازوييل سوز، براي ديگ آب مشعل

  .كيلو كالري در ساعت  200000تا  80000گرمايي 
 140103  

  

  دستگاه  7,343,000
گرم به ظرفيت   مشعل گازوييل سوز، براي ديگ آب

  .كيلو كالري در ساعت  300000تا  130000گرمايي 
 140104  

  

  دستگاه  20,902,000
گرم به ظرفيت   آب مشعل گازوييل سوز، براي ديگ

  .كيلو كالري در ساعت  650000تا  300000گرمايي 
 140105  

  

  دستگاه  31,399,000
گرم به ظرفيت   مشعل گازوييل سوز، براي ديگ آب

  .كيلو كالري در ساعت  1000000تا  500000گرمايي 
 140106  

  

  دستگاه  7,833,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 40500تا  17500گرمايي 
 140201  

  

  دستگاه  8,259,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 91500تا  33500گرمايي 
 140202  

  

  دستگاه  10,015,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 183000تا  75500گرمايي 
 140203  

  

  دستگاه  14,511,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 366000تا  150500گرمايي 
 140204  

  

  دستگاه  19,897,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 581500تا  323000گرمايي 
 140205  

  

  دستگاه  37,632,000
وز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت مشعل گازس

  .كيلو كالري در ساعت 969000تا  409000گرمايي 
 140206  

  

  دستگاه  72,050,000
مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 1238000تا  420000گرمايي 
 140207  

  

  دستگاه  92,603,000

مشعل گازسوز، براي ديگ آب گرم به ظرفيت 
كيلو كالري در  2153000تا  1076500يي گرما

  .ساعت

 140208  
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 )ريال(بهاي كل

 

  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  كيلووات   

كننده تابشي سراميكي صنعتي شامل شير گاز  گرم
سولونوييدي، سيستم جرقه زن، الكترودهاي جرقه و 
يونيزاسيون، سيستم كنترل با ترموستات، صفحات 

هاي مربوط، پوشش فلزي و  سراميكي، نگهدارنده
ه با كابل ورودي برق براي قاب منعكس كننده همرا

كار با گاز طبيعي يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي 
  .كيلو وات 7

140301  

  

  كيلووات   

كننده تابشي سراميكي صنعتي شامل شير گاز  گرم
سولونوييدي، سيستم جرقه زن، الكترودهاي جرقه و 
يونيزاسيون، سيستم كنترل با ترموستات، صفحات 

هاي مربوط، پوشش فلزي و  سراميكي، نگهدارنده
قاب منعكس كننده همراه با كابل ورودي برق براي 
كار با گاز طبيعي يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي 

 7كيلو وات، نسبت به مازاد  60تا   7بيش از 
  .كيلووات

140302  

  

  كيلووات   

اي شامل مشعل، فن مجزا با شير  كننده تابشي لوله گرم
هاي فوالدي زنگ ناپذير  لوله گاز سولونوييدي و

هاي تابش با صفحات فوالدي زنگ  خوار و لوله آتش
زن، سنسور شعله،   ناپذير منعكس كننده، سيستم جرقه

سيستم كنترل الكترونيكي قابل اتصال به ترموستات و 
ها، توربوالتور، يوبولت  براكت(ساير متعلقات مونتاژ 

گاز  و زنجير و پيچ و مهره براي آويز و شلنگ
مناسب همراه با كابل ورودي برق براي كار با گاز 

 13طبيعي يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي 
  . كيلووات

140401  
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 )ريال(بهاي كل

 

  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  كيلووات   

اي شامل مشعل، فن مجزا با شير  كننده تابشي لوله گرم
هاي فوالدي زنگ ناپذير  گاز سولونوييدي و لوله

ي زنگ هاي تابش با صفحات فوالد خوار و لوله آتش
زن، سنسور شعله،   ناپذير منعكس كننده، سيستم جرقه

سيستم كنترل الكترونيكي قابل اتصال به ترموستات و 
ها، توربوالتور، يوبولت  براكت(ساير متعلقات مونتاژ 

و زنجير و پيچ و مهره براي آويز و شلنگ گاز 
مناسب همراه با كابل ورودي برق براي كار با گاز 

ع به ظرفيت حرارتي نامي بيش از طبيعي يا گاز ماي
  .كيلووات 13كيلووات، نسبت به مازاد بر  50تا   13

140402  

  

  كيلووات   

براي نصب روي سيستم (كننده تابشي  ژنراتور گرم
هاي مخلوط كننده  شامل ونتوري) اي استريپ لوله

يك تا سه (سوخت و هوا، شيرهاي گاز سولونوئيدي 
ترل داخلي قابل فن مكش، سيستم كن) اي مرحله

اتصال به مركز كنترل با قابليت مانيتورينگ از يك 
نقطه، پوشش كامل فلزي مقاوم در برابر رطوبت و 

روي (گرد و غبار مناسب براي نصب در فضاي باز 
و يا نصب به صورت آويز زير ) بام يا ديوار خارجي

سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، كابل ورودي برق 
قاب فلزي، (م براي نصب و كليه وسايل الز

براي كار با گاز طبيعي ) ساپورت، پيچ و مهره و غيره
  . كيلووات 50يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي 

140501  
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 )ريال(بهاي كل

 

  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  كيلووات   

براي نصب روي سيستم (كننده تابشي  ژنراتور گرم
هاي مخلوط كننده  شامل ونتوري) اي استريپ لوله

يك تا سه (دي سوخت و هوا، شيرهاي گاز سولونوئي
فن مكش، سيستم كنترل داخلي قابل ) اي مرحله

اتصال به مركز كنترل با قابليت مانيتورينگ از يك 
نقطه، پوشش كامل فلزي مقاوم در برابر رطوبت و 

روي (گرد و غبار مناسب براي نصب در فضاي باز 
و يا نصب به صورت آويز زير ) بام يا ديوار خارجي

مناسب، كابل ورودي برق  سقف، همراه با شلنگ گاز
قاب فلزي، (و كليه وسايل الزم براي نصب 

براي كار با گاز طبيعي ) ساپورت، پيچ و مهره و غيره
تا  50يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي بيش از 

  .كيلو وات 50كيلووات، نسبت به مازاد بر  100

140502  

  

  كيلووات   

سيستم  براي نصب روي(كننده تابشي  ژنراتور گرم
هاي مخلوط كننده  شامل ونتوري) اي استريپ لوله

يك تا سه (سوخت و هوا، شيرهاي گاز سولونوئيدي 
فن مكش، سيستم كنترل داخلي قابل ) اي مرحله

اتصال به مركز كنترل با قابليت مانيتورينگ از يك 
نقطه، پوشش كامل فلزي مقاوم در برابر رطوبت و 

روي (فضاي باز گرد و غبار مناسب براي نصب در 
و يا نصب به صورت آويز زير ) بام يا ديوار خارجي

سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، كابل ورودي برق 
قاب فلزي، (و كليه وسايل الزم براي نصب 

براي كار با گاز طبيعي ) ساپورت، پيچ و مهره و غيره
تا  100يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي نامي بيش از 

  .كيلو وات 100به مازاد بر كيلووات نسبت  200

140503  
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 )ريال(بهاي كل

 

  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  كيلووات   

براي نصب روي سيستم (كننده تابشي  ژنراتور گرم
هاي مخلوط كننده  شامل ونتوري) اي استريپ لوله

يك تا (سوخت و هوا و شيرهاي گاز سولونوئيدي 
فن مكش كننده و سيستم كنترل ) اي سه مرحله

يت داخلي قابل اتصال به مركز كنترل و با قابل
مانيتورينگ از يك نقطه، پوشش كامل فلزي مقاوم در 
برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب براي نصب در 

و يا نصب به ) روي بام يا ديوار خارجي(فضاي باز 
صورت آويز زير سقف، همراه با شيلنگ فشار قوي 
گاز و كابل ورودي برق و كليه وسايل الزم براي 

) هره و غيرهقاب فلزي، ساپورت، پيچ و م(نصب 
براي كار با گاز طبيعي يا گاز مايع به ظرفيت حرارتي 

كيلووات نسبت به مازاد  300تا   200نامي بيش از 
  .كيلو وات 200بر 

140504  

  

  متر طول   

هاي استريپ تابشي يك لوله فوالدي آلومينايزد  لوله
هاي  متر با فلنج 6تا  1به صورت اسپيرال به طول 

اي و عايق  فلزي با رنگ كورهاتصال و قاب پوشش 
پشم شيشه پشت آلومينيومي همراه با كليه وسايل 

ها،  نصب از قبيل زنجير، پيچ و مهره براي آويز، زانو
  . متر ميلي 200ها، قطعات انتهايي به قطر  سه راهي

140505  

  

  متر طول   

هاي استريپ تابشي يك لوله فوالدي آلومينايزد  لوله
هاي  متر با فلنج 6تا  1طول به صورت اسپيرال به 

اي و عايق  اتصال و قاب پوشش فلزي با رنگ كوره
پشم شيشه پشت آلومينيومي همراه با كليه وسايل 

ها،  نصب از قبيل زنجير، پيچ و مهره براي آويز، زانو
  . متر ميلي 300ها، قطعات انتهايي به قطر  سه راهي

140506  
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  هشمار شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  متر طول   

و لوله فوالدي آلومينايزد به هاي استريپ تابشي د لوله
هاي اتصال  متر با فلنج 6تا  1صورت اسپيرال به طول 

اي و عايق پشم  و قاب پوشش فلزي با رنگ كوره
شيشه پشت آلومينيومي همراه با كليه وسايل نصب از 

ها، سه  قبيل زنجير، پيچ و مهره جهت آويز،  زانو
  .متر ميلي 200ها، قطعات انتهايي به قطر  راهي

140507  

  

  متر طول   

هاي استريپ تابشي دو لوله فوالدي آلومينايزد به  لوله
هاي اتصال  متر با فلنج 6تا  1صورت اسپيرال به طول 

اي و عايق پشم  و قاب پوشش فلزي با رنگ كوره
شيشه پشت آلومينيومي همراه با كليه وسايل نصب از 

ها، سه  قبيل زنجير، پيچ و مهره جهت آويز،  زانو
  .متر ميلي 300ها، قطعات انتهايي به قطر  اهير

140508  
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   گيري و اندازه  كنترل  هاي دستگاه.  پانزدهم  فصل
  

   مقدمه
  

  .هاي موضوع اين فصل، كامل و با تمامي متعلقات الزم پيش بيني شده است دستگاه .1
  .لت متناوب استو 220يا  24بسته به مورد،  ،هاي موضوع اين فصل برق مناسب براي دستگاه .2
  .است  (DN)منظور از قطر شيرها، قطر نامي  .3
  .است  (PN16)16فشار نامي شيرها  .4
  .و بدون محرك الكتريكي است )single seated(  بسترنشيمن  يك  از نوع، 12  گروه  هاي رديف  ، موضوع دو راهه  كنترل  شيرهاي .5
  ،12گروه  هاي رديفنسبت به شيرهاي موضوع  )pressure balanced(فشار   توازن  نوعكنترل دو راهه، از   شيرهاياضافه بهاي  .6

  .درصد رديف متناظر است صد
  .و بدون محرك الكتريكي است )mixing(  مخلوط كننده  از نوع، 13  گروه  هاي رديف  ، موضوع راهه سه  كنترل  شيرهاي .7
  .يك مدار و دو اتصال استا ي بكليد، )S. P. D. T  )Single Pole Double Throwمنظور از  .8
  .كليدي با دو مدار و دو اتصال است، )D. P. D. T )Double Pole Double Throwمنظور از  .9
  .است S. P. S. Tمربوط از نوع  كليدمشخص نشده، مدار و اتصال در مواردي كه تعداد  .10
  درجه 100تا   و دماي  بار 8فشار   برايمناسب ،  مسي  با گوي  برنجياي  دنده ،31  وهگر  هاي رديف  موضوع  ،)float valves(شناور   شيرهاي .11

  . سانتيگراد است
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .12

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره  مختصر گروه شرح  گروه مارهش
  .شير كنترل سه راهه  13  . ترموستات  01
  .محرك الكتريكي شير كنترل  14  . هيوميدستات  02
  .اي شير كنترل پروانه  15  .سنسور  03
  .پوزيسيونر ،پتانسيومتر  16  .كنترلر  04
  .كنترل سه راهه مخصوص فن كويلشير  17  .ر، تايم رله  05
  .شير ترموستاتيك رادياتور  18  .كليد  06
  .ترانسفورماتور  19  .نشان دهنده اختالف فشار  07
  .ترمومتر  20  . مايعات  فشار و سطح  كنترل  دستگاه  08
  .مانومتر  21  . كواستاتآ  09
  .نما  آب  22  . يچيفلوسو  10
  . گازوييل  سوپاپ  23  .محرك الكتريكي دمپر  11
  .رشير شناو  24  .هشير كنترل دو راه  12
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 عدد 417,000

ترموستات اتاقي،  نوع قطع و وصلي، با دامنه تنظيم 
  .درجه سانتيگراد 30تا  10از 

 150101 

  

  عدد  522,500

زمستاني، نوع قطع و  -ترموستات اتاقي تابستاني
 ،درجه سانتيگراد 30تا  10وصلي، با دامنه تنظيم از 

  .يد تغيير فصللك با

150102  

  

  عدد  692,500

زمستاني، نوع قطع و  -ترموستات اتاقي تابستاني
 ،درجه سانتيگراد 30تا  10وصلي، با دامنه تنظيم از 

 يدهاي  تغيير فصل و سه سرعتهلك با
(Selector Switch)براي نصب روي ديوار ،.  

 150103  

  

  عدد  1,262,000

موستات براي نصب در هواي برگشت فن كويل،  تر
درجه  30تا  10نوع قطع و وصلي، با دامنه تنظيم از 

  .سانتيگراد

 150104  

  

  عدد  3,188,000
ترموستات كانالي، نوع قطع و وصلي، با دامنه تنظيم 

  .درجه سانتيگراد 30از صفر تا 
 150105  

  

  عدد  3,204,000
، با S. P. D. T ،يترموستات كانالي، نوع قطع و وصل

  .درجه سانتيگراد 30دامنه تنظيم از صفر تا 
 150106  

  

  عدد  3,307,000

 يخ زدگي محافظترموستات كانالي 
 )Freeze Protection(نوع قطع و وصلي ،، 

S. P. D. T دامنه تنظيم از  با ،متر 6، با المنت به طول
درجه سانتيگراد، براي قطع برق و اعالم  15صفر تا 

  .خبر

 150107  

  

  عدد  3,394,000

 يخ زدگيمحافظ ترموستات كانالي 
)Freeze Protection( ،نوع قطع و وصلي، S.P.D.T ،

 15دامنه تنظيم از صفر تا با متر،  6با المنت به طول 
، براي قطع برق و Resetدرجه سانتيگراد و كليد 

  .اعالم خبر

 150108  

  

  عدد  1,457,000
، براي نصب )Firestat( ضد حريقكانالي ترموستات 

  .در مسير هواي برگشت
 150109  

  

  عدد  5,120,000
ترموستات اتاقي، نوع تدريجي الكترو مكانيكي، با 

  .درجه سانتيگراد 30تا  10دامنه تنظيم از 
 150110  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  عدد  5,408,000

، نوع تدريجي زمستاني –تابستاني ترموستات اتاقي 
درجه  30تا  10ز الكترو مكانيكي، با دامنه تنظيم ا

  .سانتيگراد

 150111  

  

  عدد  3,651,000
نوع تدريجي الكترو مكانيكي، با  ،ترموستات كانالي

  .درجه سانتيگراد 30تا  15دامنه تنظيم از منهاي 
 150112  

  

  عدد  3,991,000

ترموستات كانالي يا مستغرق، نوع تدريجي الكترو 
 درجه 100تا  20مكانيكي، با دامنه تنظيم از 

  .سانتيگراد

 150113  

  

  عدد  3,580,000

 ترموستات اتاقي، نوع تدريجي به اضافه انتگرال
)P+I(  درجه  30تا  10الكترو نيكي، با دامنه تنظيم از

  .سانتيگراد

 150114  

  

  عدد  3,900,000

نوع تدريجي زمستاني،  –تابستاني  ترموستات اتاقي
نه تنظيم از الكترو نيكي، با دام )P+I( به اضافه انتگرال

  .، با كليد تغيير فصلدرجه سانتيگراد 30تا  10

 150115  

  

  عدد  3,857,000
هيوميدستات اتاقي، نوع قطع و وصلي، براي تنظيم از 

  .درصد 95صفر تا 
 150201  

  

  عدد  3,703,000
لي، نوع قطع و وصلي، براي تنظيم اهيوميدستات كان

  .درصد 95از صفر تا 
 150202  

  150301   .سنسور دما، براي نصب در هواي آزاد  عدد  1,041,000  
  150302   .سنسور دما، براي نصب در اتاق  عدد  1,154,000  
  150303   .سنسور دما، براي نصب در كانال  عدد  1,221,000  
  

  عدد  1,884,000
سنسور دما، نوع مستغرق يا جداري، براي نصب در 

  .لوله يا مخزن آب
 150304  

  150305   .سنسور رطوبت نسبي، براي نصب در اتاق  دعد  9,551,000  
  150306   .سنسور رطوبت نسبي، براي نصب در كانال  عدد  11,384,000  
  150307   .سنسور فشار، براي آب  عدد  18,596,000  
  150308   .سنسور فشار، براي هوا  عدد  12,138,000  
  

  عدد  8,518,000

 فه انتگرالنوع تدريجي يا تدريجي به اضا ،كنترلر
)P+I(ولت  10سيگنال صفر تا  ، با، با يك خروجي

  .مستقيم

 150401  
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  عدد  10,063,000

 نوع تدريجي يا تدريجي به اضافه انتگرال ،كنترلر
)P+I(10سيگنال صفر تا  ، با، با دو يا سه خروجي 

  .ولت مستقيم

 150402  

  

  عدد  11,850,000

 انتگرال نوع تدريجي يا تدريجي به اضافه ،كنترلر
)P+I(سيگنال شناور  ، با، با دو يا سه خروجي
)Floating(، سه وضعيتي.  

 150403  

  150404   .نوع قطع و وصلي ،زمستاني  - تابستاني كنترلر  عدد  4,192,000  
  

  عدد  5,458,000
تايمر الكترونيكي، براي تنظيم برنامه روزانه يا روزانه 

  .و هفتگي
 150405  

  

  عدد  3,501,000
 4له الكترونيكي، براي همزمان به كار انداختن تا ر

  .محرك الكتريكي
 150501  

  

  عدد  3,589,000
، )Step Controller(اي  رله الكترونيكي سه مرحله

  .براي حالتهاي زمستاني يا تابستاني و يا هر دو
 150502  

  

  عدد  3,589,000
رله الكترونيكي براي تبديل حالت تدريجي به حالت 

  .صليقطع و و
 150503  

  150601   .زمستاني -كليد تبديل دستي تابستاني  عدد  186,500  
  150602   .زمستاني -كليد تبديل خودكار تابستاني  عدد  418,500  
  

  عدد  2,853,000
كليد دستي تدريجي تنظيم از راه دور، با دامنه تنظيم 

  .كنترلر مربوط
 150603  

  

  عدد  175,000
 زمستاني، نوع  - تابستانيكليد دستي تغيير حالت 

D. P. D. T.  
 150604  

  

  عدد  1,601,000
اي، شامل حالتهاي باز، بسته،  كليد دستي چهار مرحله

  .بينابين و خودكار
 150605  

  

  عدد  2,291,000
اي تنظيم از راه دور براي  كليد دستي شش مرحله

  ).به تناوب(نشان دادن دما 
 150606  

  

  عدد  2,581,000

ف فشار دو طرف فن يا فيلتر نده اختالنشان ده
ميليمتر  50تا  50دستگاه هوا رسان، با درجه منهاي 

  .ستون آب

 150701  

  

  عدد  2,294,000
دستگاه كنترل فشار، نوع قطع و وصلي، با دامنه 

  .بار 10تنظيم صفر تا 
 150801  
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  عدد  2,728,000
دستگاه كنترل فشار، نوع قطع و وصلي، با دامنه 

  .بار 20صفر تا  تنظيم
 150802  

  

  عدد  6,207,000
دستگاه كنترل فشار، نوع تدريجي الكترومكانيكي، با 

  .بار 10دامنه تنظيم صفر تا 
 150803  

  

  عدد  6,448,000
دستگاه كنترل فشار، نوع تدريجي الكترومكانيكي، با 

  .بار 20دامنه تنظيم صفر تا 
 150804  

  

  عدد  7,620,000
ح مايعات، نوع قطع و وصلي، براي دستگاه كنترل سط

  .بار 10كار تا فشار 
 150805  

  150901   .آكوستات مستغرق، نوع قطع و وصلي  عدد  971,000  
  150902   .آكوستات جداري، نوع قطع و وصلي  عدد  1,181,000  
  

  عدد  3,366,000
فلو سوييچ، نوع قطع و وصلي، براي نصب در كانال 

  .هوا
 151001  

  

  عدد  4,720,000
فلو سوييچ، نوع قطع و وصلي، براي نصب در لوله 

  .آب
 151002  

  

  عدد  2,092,000
ي اعالم خبر، براي اختالف فشار دو الكتريكسوييچ 

  .طرف فيلتر يا فن دستگاه هوا رسان
 151003  

  

  عدد  2,784,000
ي كمكي، براي نصب روي الكتريكسوييچ 

  .هاي تدريجي و يا قطع و وصلي محرك
 151004  

  

  عدد  4,219,000
محرك الكتريكي دمپر، نوع قطع و وصلي يا شناور 

)Floating(،  متر مربع سطح دمپر 5/1مناسب براي تا.  
 151101  

  

  عدد  5,480,000
محرك الكتريكي دمپر، نوع قطع و وصلي يا شناور 

)Floating(،  متر مربع سطح دمپر 3مناسب براي تا.  
 151102  

  

  عدد  6,782,000
ك الكتريكي دمپر، نوع قطع و وصلي يا شناور محر

)Floating(،  متر مربع سطح دمپر 6مناسب براي تا.  
 151103  

  

  عدد  8,043,000

محرك الكتريكي دمپر، نوع قطع و وصلي يا شناور 
)Floating(،  ،براي تا مناسب با مكانيزم فنر برگشت

  .متر مربع سطح دمپر 4

 151104  

  

  عدد  5,517,000

الكتريكي دمپر، نوع تدريجي، با سيگنال محرك 
 5/1ولت مستقيم، مناسب براي تا  10ورودي صفر تا 

  .متر مربع سطح دمپر

 151105  
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  عدد  7,580,000

محرك الكتريكي دمپر، نوع تدريجي، با سيگنال 
 3ولت مستقيم، مناسب براي تا  10ورودي صفر تا 

  .متر مربع سطح دمپر

 151106  

  

  عدد  8,647,000

محرك الكتريكي دمپر، نوع تدريجي، با سيگنال 
 6ولت مستقيم، مناسب براي تا  10ورودي صفر تا 

  .متر مربع سطح دمپر

 151107  

  

  عدد  9,577,000

محرك الكتريكي دمپر، نوع تدريجي، با سيگنال 
ولت مستقيم، با مكانيزم فنر  10ورودي صفر تا 

  .متر مربع سطح دمپر 4برگشت، مناسب براي تا 

 151108  

  

  عدد  4,480,000
  15 شير كنترل دو راهه، به قطر نامي

  ). يك دوم اينچ(
 151201  

  

  عدد  4,758,000
  20 شير كنترل دو راهه، به قطر نامي

  ). هارم اينچچسه (
 151202  

  151203   ). يك اينچ( 25 شير كنترل دو راهه، به قطر نامي  عدد  5,030,000  
  

  عدد  5,917,000
  32 كنترل دو راهه، به قطر ناميشير 

  ). يك و يك چهارم اينچ(
 151204  

  

  عدد  7,152,000
  40شير كنترل دو راهه، به قطر نامي 

  ). يك و يك دوم اينچ(
 151205  

  151206   ). دو اينچ( 50شير كنترل دو راهه، به قطر نامي   عدد  9,204,000  
  

  عدد  17,704,000
  65ر نامي شير كنترل دو راهه، به قط

  ). دو و يك دوم اينچ(
 151207  

  151208   ). سه اينچ( 80 شير كنترل دو راهه، به قطر نامي  عدد  36,297,000  
  151209   ). چهار اينچ( 100شير كنترل دو راهه، به قطر نامي   عدد  40,718,000  
  151301  ). يك دوم اينچ( 15شير كنترل سه راهه، به قطر نامي   عدد  5,714,000  
  

  عدد  5,714,000
  20شير كنترل سه راهه، به قطر نامي 

  ). سه چهارم اينچ(
 151302  

  151303   ). يك اينچ( 25شير كنترل سه راهه، به قطر نامي   عدد  5,714,000  
  

  عدد  6,023,000
  32شير كنترل سه راهه، به قطر نامي 

  ). يك و يك چهارم اينچ(
 151304  

  151305  ). دوم اينچ يك و يك( 40 نامي قطر به راهه، سه يركنترلش  عدد  6,641,000  
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  151306   ). دو  اينچ( 50شير كنترل سه راهه، به قطر نامي   عدد  8,340,000  
  151307  ). يك دوم اينچ و دو(65نامي قطر به راهه، شيركنترل سه  عدد  19,985,000  
  151308   ). سه اينچ( 80امي شير كنترل سه راهه، به قطر ن  عدد  24,730,000  
  151309   ). چهار اينچ( 100 شير كنترل سه راهه، به قطر نامي  عدد  50,688,000  
  151401   .محرك الكتريكي، براي نصب روي شير كنترل  عدد  16,261,000  
  

  عدد  20,144,000
، بـا  محرك الكتريكي، براي نصـب روي شـير كنتـرل   

  .مكانيزم فنر برگشت
 151402  

  

  عدد  27,927,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه
  ). يك اينچ( 25 كامل، به قطر نامي

 151501  

  

  عدد  27,927,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه
  ). يك و يك چهارم اينچ( 32 كامل، به قطر نامي

 151502  

  

  عدد  36,402,000
با محرك الكتريكي به طور اي،  شير كنترل پروانه
  ). يك و يك دوم اينچ( 40 كامل، به قطر نامي

 151503  

  

  عدد  36,402,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه
  ). دو اينچ( 50 كامل، به قطر نامي

 151504  

  

  عدد  36,973,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه

  ). دو و يك دوم اينچ( 65 ميكامل، به قطر نا
 151505  

  

  عدد  38,284,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه
  ). سه اينچ( 80 كامل، به قطر نامي

 151506  

  

  عدد  39,903,000
اي، با محرك الكتريكي به طور  شير كنترل پروانه
  ). چهار اينچ( 100 كامل، به قطر نامي

 151507  

  

  عدد  2,908,000
الكتريكي كمكي، براي  ،)Potentiometer(پتانسيومتر 

  .نصب روي شير يا دمپر
 151601  

  

  عدد  3,643,000
الكترونيكي، براي نصب  ،)Positioner(پوزيسيونر 

  .روي شير يا دمپر
 151602  

  

  عدد  2,020,000

شير كنترل سه راهه، با محرك الكتريكي به طور 
وص فن كويل، به مخص ،كامل، نوع قطع و وصلي

  ). يك دوم اينچ( 15 قطر نامي

 151701  
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  عدد  2,364,000

شير كنترل سه راهه، با محرك الكتريكي به طور 
مخصوص فن كويل، به  ،كامل، نوع قطع و وصلي

  ). سه چهارم اينچ( 20 قطر نامي

 151702  

  

  عدد  2,364,000

شير كنترل سه راهه، با محرك الكتريكي به طور 
مخصوص فن كويل، با  ،وع قطع و وصليكامل، ن

زمستاني، به  - كليد خودكار تغيير حالت تابستاني 
  ). يك دوم اينچ( 15 قطر نامي

 151703  

  

  عدد  1,952,000

شير كنترل سه راهه، با محرك الكتريكي به طور 
مخصوص فن كويل، با  ،كامل، نوع قطع و وصلي

، به زمستاني - كليد خودكار تغيير حالت تابستاني 
  ). سه چهارم اينچ( 20 قطر نامي

 151704  

  

  عدد  333,000
   15 نامي قطر به رادياتور، ترموستاتيك شير

  ). دوم اينچ يك(
 151801  

  

  عدد  385,000
  20 شير ترموستاتيك رادياتور، به قطر نامي

  ). سه چهارم اينچ(
 151802  

  

  عدد  1,102,000
، با توان تا ولت متناوب 24به  220ترانسفورماتور 

  .ولت آمپر 100
 151901  

  

  عدد  1,968,000
ولت متناوب، با توان تا  24به  220ترانسفورماتور 

  .ولت آمپر 200
 151902  

  152001   .سانتيمتر 17ترمومتر قايم با غالف، به ارتفاع   عدد  231,000  
  152002   .سانتيمتر 25ترمومتر قايم با غالف، به ارتفاع   عدد  241,500  
  152003   .سانتيمتر 17اي با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه  عدد  251,500  
  152004   .سانتيمتر 25اي با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه  عدد  266,500  
  152005   .ترمومتر مانومتر قايم، توام  عدد  273,000  
  

  عدد   
درجه  70تا  18ترمومتر با لوله حساس، از منهاي 

  .د، براي محفظه بستهيگراتسان
 152006  

  

  عدد  228,500
درجه  120تا  10ترمومتر با لوله حساس، از 

  .يگراد، براي محفظه بستهتسان
 152007  

  

  عدد  253,500
بار، با شير  30اي، از صفر تا  مانومتر با صفحه دايره

  .سماوري
 152101  
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  152102   .تر آّبم 63تا  15مدرج از  ،سانتيمتري 15مانومتر   عدد  197,000  
  

  عدد  440,000
آب نما، براي منابع انبساط بسته و يا منابع تحت 

  .فشار، شامل لوله آب نما و شير تخليه
 152201  

  

  عدد  91,600
  15 ، به قطر نامياي سوپاپ گازوييل دو ساچمه

  ). يك دوم اينچ(
 152301  

  

  عدد  113,000
  20 ، به قطر نامياي سوپاپ گازوييل دو ساچمه

  ). سه چهارم اينچ(
 152302  

  

  عدد  134,000
  25 ، به قطر نامياي سوپاپ گازوييل دو ساچمه

  ). يك اينچ(
 152303  

  

  عدد  155,500
  32 ، به قطر نامياي سوپاپ گازوييل دو ساچمه

  ). يك و يك چهارم اينچ(
 152304  

  152401  ). يك دوم اينچ( 15 شير شناور، به قطر نامي  عدد  191,500  
  152402  ). سه چهارم اينچ( 20 شير شناور، به قطر نامي  عدد  213,000  
  152403  ). يك اينچ( 25 شير شناور، به قطر نامي  عدد  456,500  
  152404 ). يك و يك چهارم اينچ( 32 به قطر نامي شير شناور،  عدد  594,500  
  152405  ). اينچيك و يك دوم ( 40 شير شناور، به قطر نامي  عدد  701,000  
  152406  ). دو اينچ( 50 شير شناور، به قطر نامي  عدد  712,000  
  152407  ). دو و يك دوم اينچ( 65 شير شناور، به قطر نامي  عدد  1,321,000  



    كن گرم آب.  شانزدهم  فصل
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 
 

57 

    كن گرم آب.  شانزدهم  فصل
  
   دمهمق
  
، ترمومتر و  ، سوپاپ ، ترموكوپل اتوماتيك  قطعسوپاپ اطمينان، ، مانند  مربوط  متعلقات  تمام  دار، شامل مخزن  گازسوز، از نوع  هاي كن گرم آب .1

  . است  دستي  زن جرقه
  .است (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر معادل  .2
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .3
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .گاز سوز  كن گرم  آب 02
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  160202   .ليتر 190آب گرم كن گازسوز، به ظرفيت   دستگاه 4,381,000  
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  رادياتور.  هفدهم  فصل
  

   مقدمه
  
، يا يكي از استانداردهاي معتبر داخلي يا خارجي و داراي گواهي DIN 442موضوع اين فصل، بايد مطابق استاندارد   تورهايرادياساخت  .1

  .بازرسي كيفيت باشد
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  703استاندارد شماره گواهي آزمايش طبق  ، حسب مورد،توسط سازنده، بايد هاي اعالم شده ظرفيت .2

  .يكي از استانداردهاي معتبر را دارا باشد، يا ايران
  .هاي ورودي و خروجي رادياتور است فاصله بين مركز بوشنادياتور، منظور از ارتفاع ر .3
  . نسوز است  رنگ  دست  ، با يك فوالدي  رادياتورهاي .4
  . نسوز است  لعابي  رنگ  دست  ، با يك آلومينيومي  رادياتورهاي .5
  .هستند  و درپوش  ، مغزي ، پايه ، مانند بست متعلقات  تمام  ، شاملرادياتورها .6
  . است  منظور نشده  فصل  اين  هاي رديفواحد   رادياتور، در بهاي  مخصوص  و زانوهاي  ، شير هواگيري شير تغذيه .7
   است شده    زير درج  در جدول  فصل  ناي  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .8
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01  ---- 

 . رادياتور فوالدي 02

  . رادياتور آلومينيومي  03
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

101,500 

يكصد كيلو 
كالري در ساعت

  170201   .ميليمتر 500، به ارتفاع ر فوالديرادياتو

  

101,000  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  170202  .ميليمتر 600، به ارتفاع رادياتور فوالدي

  

187,500  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  170301  .ميليمتر 350، به ارتفاع رادياتور آلومينيومي

  

161,500  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  170302   .ميليمتر 500، به ارتفاع مينيوميرادياتور آلو

  

139,000  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  170303  .ميليمتر 600، به ارتفاع رادياتور آلومينيومي
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   سردكن  آب.  هيجدهم  فصل
  
   مقدمه 
  مربوط  درصد رديف )1(يك باشد،   آب  برداشت  دو عدد شير فوالدي  داراي  سردكن آب  كه ، در صورتي180104  رديف  به  بها نسبت اضافه .1

  . است
  .است (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر معادل  .2
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  دستگاه  

ليتر در ساعت، با بدنه و  38آب سردكن، به ظرفيت 
رويه از فوالد زنگ ناپذير براق، مخزن از فوالد و 

به الكتروموتور يك فاز يك چهارم  كمپرسور مجهز
اسب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و يك عدد شير 

  .فوالدي برداشت آب

 180102  

  

  دستگاه  

ليتر در ساعت ، با بدنه و  57آب سردكن، به ظرفيت 
رويه از فوالد زنگ ناپذير براق، مخزن از فوالد و 
كمپرسور مجهز به الكتروموتور يك فاز يك سوم 

رموستات حرارتي قابل تنظيم و يك عدد شير اسب، ت
  .فوالدي برداشت آب

 180104  

  

  دستگاه  

ليتر در ساعت، با بدنه  114آب سردكن، به ظرفيت  
و رويه ازفوالد زنگ ناپذير براق، مخزن از فوالد و 
كمپرسور مجهز به الكتروموتور يك فاز يك دوم 
 اسب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و دو عدد شير

  .فوالدي برداشت آب

 180105  

  

  دستگاه  

ليتر در ساعت، با بدنه و  190آب سردكن، به ظرفيت 
رويه از فوالد زنگ ناپذير براق، مخزن از فوالد و 
كمپرسور مجهز به الكتروموتور يك فاز يك و يك 
چهارم اسب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و چهار 

  .عدد شير فوالدي برداشت آب

 180106  
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  و دودكش هوا  هوا، دريچه  كانال.  نوزدهم  فصل
  

   مقدمه
  
و   ، پرچ مهره و  ، پيچ نبشي  ، شامل گالوانيزه فوالدي  از ورق  شده  ساخته  ،چهارگوش  ، با مقطع1  گروه  هاي رديف  هوا، موضوع  فلزي  كانال .1

اين گروه براساس سطح خارجي كانال ساخته شده  هاي رديفار مقد. ي مناسب براي درزبندي و تقويت الزم استكمكتمام قطعات و مواد 
  .شود محاسبه مي

  .درصد رديف مربوط است )40(چهل كشي در اتاق هوارسان اجرا شود،  ، چنانچه كانال)2(و ) 1(گروه هاي رديفبها نسبت به  اضافه  .2
  .مگر آنكه در شرح رديف جز اين مشخص شده باشد. پر استو بدون دم با رنگ روغنياين فصل، آهني   موضوع يهوا  هاي دريچهانواع  .3
درصد رديف  )15(پانزده  ها گروهو براي ساير  )30(سي ، 3هاي بدون دمپر، براي گروه  دمپردار، نسبت به دريچه  هاي دريچهبهاي   اضافه .4

  .مربوط است
چنانچه اجزاي . درصد رديف مربوط است) 40(آهني نظير، چهل نسبت به اجزاي  ها دريچه) بدون رنگ(اجزاي آلومينيومي   بهاي  اضافه .5

  .درصد رديف مربوط خواهد بود) 45(اضافه بها  چهل و پنج ) طبق مشخصات(ها رنگي باشد  آلومينيومي دريچه
  .منظور از سطح دريچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است .6
  .شود محاسبه مي) اينچ مربع 120(سانتيمتر مربع  775، )اينچ مربع 120(سانتيمتر مربع  775هاي كمتر از  سطح دريچه .7
  .شود محاسبه مي) اينچ مربع 150(سانتيمتر مربع  970، )اينچ مربع 150(سانتيمتر مربع  970سطح دمپرهاي كمتر از  .8
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .9
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره  مختصر گروه شرح  گروه شماره
  . قاب  بدون  شكل V   پادري  08  .هوا  كانال  01
  . با قاب  شكل V    پادري  09  .اتصاالت قابل انعطاف براي كانال  02
  .(slot)، بدون شكاف (linear grille) خطي دريچه  10  ).خت يا برجستهت(دريچه سقفي گرد   03
، بدون (linear diffuser) سقفي دريچه خطي  11  .(single deflection)دريچه يك طرفه   04

  .(slot)شكاف 
  .ضد آتشدمپر   12  .(double deflection)دريچه دو طرفه   05
  .دمپر دستي  13  ).تخت يا برجسته(  چهارگوش  سقفي  دريچه  06
  .دودكش  14  .دريچه ثابت  07



  و دودكش هوا  هوا، دريچه  كانال.  نوزدهم  فصل
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 

64 

  

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 190101  .ميليمتر 5/0 كانال هوا به ضخامت مترمربع 299,000  

  190102  .ميليمتر 6/0 كانال هوا به ضخامت  مترمربع  333,500  
  190103  .ميليمتر 75/0 كانال هوا به ضخامت  مترمربع  387,500  
  190104  .ميليمتر 1 كانال هوا به ضخامت  مترمربع  469,000  
  190105  .ميليمتر 25/1 كانال هوا به ضخامت  مترمربع  554,500  
  190106  .ميليمتر 5/1 كانال هوا به ضخامت  مترمربع  647,500  
  

  مترمربع  376,500

، براي حذف ارتعاشات، به قابل انعطافاتصاالت 
اتصال ها، به ازاي سطح  اندازه مشخص شده در نقشه

  .ساخته شده

 190201  

  190301   .سانتيمتر 30دريچه هوا، به قطرتا   عدد  373,500  
  190302  .سانتيمتر 35دريچه هوا، به قطر   عدد  450,500  
  190303  .سانتيمتر 38دريچه هوا، به قطر   عدد  461,500  
  190304  .سانتيمتر 40ه قطر دريچه هوا، ب  عدد  508,000  
  190305  .سانتيمتر 46دريچه هوا، به قطر   عدد  605,500  
  190306  .سانتيمتر 50دريچه هوا، به قطر   عدد  703,000  
  190307  .سانتيمتر 60دريچه هوا، به قطر   عدد  813,000  
  190401   .(single deflection)يك طرفه دريچه   سانتيمترمربع  255  
  190501   .(double deflection) دريچه دوطرفه سانتيمترمربع  230  
  190601   .سقفي چهار گوشدريچه  سانتيمترمربع  260  
  190701   .ثابتدريچه  سانتيمترمربع  240  
  190801   .شكل بدون قاب  Vپادري  سانتيمترمربع  255  
  190901   .شكل با قاب  Vپادري  سانتيمترمربع  260  
  191001   .آلومينيومي (linear grille)خطي دريچه  نتيمترمربعسا  325  
  191101   .آلومينيومي (linear diffuser) سقفي خطي  دريچه سانتيمترمربع  340  
  191201  .دمپر ضد آتش سانتيمترمربع     
  191301   .دمپر دستي سانتيمترمربع     
  

  كيلوگرم  50,100

عيين شده در دودكش از ورق فوالدي، به ضخامت ت
ها، شامل كالهك جلوگيري از نفوذ آب باران،  نقشه
، دريچه تخليه دوده )دريچه هوا(هاي هدايت دود  پره

هاي الزم و دو دست رنگ  ها و بست با تمام اتصال
  .محتوي تركيبات روي و كرم

 191401  
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   هواكش.  بيستم  فصل
  

   مقدمه
  
  .باشد  شده  ، تعيين رديف  ، در شرح غير از آن  هستند، مگر آنكه  ر در دقيقهدو 1400فاز و حدود   ، يكها موتور هواكش .1
  .دمپر هستند  دارايبا بدنه و پروانه پالستيك و ، 1  گروه  هاي رديف  ، موضوع اي پنجره  هاي هواكش .2
  .هستندي گالوانيزه با بدنه فوالدي رنگ شده و پروانه فوالد، 2  گروه  هاي رديف  ، موضوعديواري  هاي هواكش .3
  .محوري هستند  (Fan)، با بادزن 2و  1  يها گروه    موضوع و ديواري،  اي پنجره  يها هواكش. 4
  . است  شده  صفر محاسبه  در فشار استاتيك ها هواكش  تخليه  ظرفيت .5
 فوالدي  كالهك و سانتريفوژبادزن  الدي رنگ شده،نه فودب ، با3  گروه  هاي رديف  ، موضوع (power roof ventilators) سقفي  يها هواكش .6

  .هستند (direct drive)و از نوع اتصال مستقيم   گالوانيزه
 . است  مربوط  درصد رديف )5(پنج باشد،   آلومينيومي  با كالهك  هواكش  كه  ، در صورتي3  گروه  هاي رديف  به  بها نسبت اضافه .7

  .است (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل ه .8
  . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .9
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . اي پنجره  هواكش 01

 . ديواري  هواكش 02

  . سقفي  هواكش  03
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 دستگاه 295,000

سانتيمتر و ظرفيت  15هواكش پنجره اي، به قطر 
 .ليتر در ثانيه 95تخليه 

 200101 

  

  دستگاه  389,500
سانتيمتر و ظرفيت  20هواكش پنجره اي، به قطر 

  .در ثانيهليتر  190تا  95تخليه بيش از 
 200102  

  

  دستگاه  431,500
سانتيمتر و ظرفيت  25هواكش پنجره اي، به قطر 

  .ليتر در ثانيه 280تا  190تخليه بيش از 
 200103  

  

  دستگاه  1,929,000
سانتيمتر و ظرفيت تخليه  30هواكش ديواري، به قطر 

  .ليتر در ثانيه 425
 200201  

  

  دستگاه  2,224,000
سانتيمتر و ظرفيت  35قطر  هواكش ديواري، به

  .ليتر در ثانيه 660تا  425تخليه بيش از 
 200202  

  

  دستگاه  2,406,000
سانتيمتر و ظرفيت تخليه  40هواكش ديواري، به قطر

  .ليتر در ثانيه 990تا  660بيش از 
 200203  

  

  دستگاه  2,824,000
سانتيمتر و ظرفيت  45هواكش ديواري، به قطر 

  .ليتر در ثانيه 1270تا  990تخليه بيش از 
 200204  

  

  دستگاه  3,046,000

سانتيمتر و ظرفيت تخليه  50هواكش ديواري، به قطر
ليتر در ثانيه با موتور يك فاز  1770تا  1270بيش از 
  .يا سه فاز

 200205  

  

  دستگاه  3,626,000
ليتر در ثانيه،  165هواكش سقفي، به ظرفيت تا 

  .باموتور يك فاز يا سه فاز
 200301  

  

  دستگاه  4,628,000
 378تا  165هواكش سقفي، به ظرفيت بيش از  
  .ليتر در ثانيه، با موتور يك فاز يا سه فاز

 200302  

  

  دستگاه  7,058,000
 755تا  378هواكش سقفي، به ظرفيت بيش از 

  .ليتر در ثانيه،  با موتور سه فاز
 200303  

  

  دستگاه  7,803,000
ليتر  1110تا  755يت بيش از هواكش سقفي، به ظرف

  .در ثانيه، با موتور سه فاز
 200304  
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  هيتر  ، يونيت  كويل  فن.  و يكم  بيست  فصل
  

   مقدمه
  
مجهز   ، الكتروموتور چند سرعته سرعت  انتخاب  كليد چند وضعيتيآهني با رنگ پخته،    قاب  ، شامل)1موضوع گروه ( ي زمينيها كويل  فن .1
  هاي و پره  مسي  هاي با لوله  رديفه  سه  ، كويل تخليه  الستيكي  ، شلنگ)شستشو  قابل(هوا   هوا از باال يا از پهلو، صافي  با خروجي  فن،  خازن  به

  .هستند  تازه  دمپر هواي  و بدون  آلومينيومي
گشت براي نصب داخل سقف كاذب، كليد چند ، شامل بدنه از ورق گالوانيزه و پلنوم هواي بر)4موضوع گروه (هاي كانالي  فن كويل .2

، شلنگ الستيكي و )قابل شستشو(وضعيتي انتخاب سرعت، الكتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجي هوا از جلو، صافي هوا 
  .هاي آلومينيومي هستند هاي مسي و پره تشتك تخليه، كويل چهار رديفه با لوله

شش باشد،   و كليد چند وضعيتي انتخاب سرعت قاب  بدون،  سقفي از نوع  كويل فن  كه  ، در صورتي1  گروه  هاي رديف  به  كسربها نسبت .3
  . است  مربوط  درصد رديف )6(
  .هستند  دور در دقيقه 1450و الكتروموتور   ، روپوشآب گرم  مسي  هاي كويل  هيترها، مجهز به  يونيت .4
  . هوا است  پرتاب  ، جهت قايميا   افقي  منظور از نوع هيترها،  يونيت  رديف  در شرح .5
  . است  شده  محاسبه )دور در دقيقه 1450حداكثر (دور باال ها در  ظرفيت .6
 درصد )35(سي و پنج شود،   دور انتخاب 900هيتر با الكتروموتور   يونيت  كه  ، در صورتي3و  2  هاي گروه  هاي رديف  به  بتسن بها  اضافه .7

  . است  مربوط  رديف
  .بي تي يو در ساعت است 968/3و هر كيلو كالري در ساعت معادل  (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل ه .8

  

  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .9
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . زميني كويل  فن 01

 . افقي  هيتر نوع  يونيت 02

  .قايم  هيتر نوع  يونيت  03
  فن كويل كانالي  04
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 210101  .ليتر در ثانيه 95به ظرفيت  ،زميني فن كويل دستگاه 4,910,000  

  210102   .ليتر در ثانيه 140، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  6,228,000  
  210103   .ليتر در ثانيه 190، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  6,951,000  
  210104   .ليتر در ثانيه 280، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  7,542,000  
  210105   .ليتر در ثانيه 380، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  10,165,000  
  210106   .ليتر در ثانيه 470، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  12,029,000  
  210107  .ليتر در ثانيه 565، به ظرفيت زميني فن كويل  دستگاه  13,520,000  
  

  دستگاه  9,057,000
 3800تا  2500فيت يونيت هيتر، نوع افقي، به ظر

  .كيلو كالري در ساعت
 210201  

  

  دستگاه  9,057,000
تا  3800 بيش از  يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 5000
 210202  

  

  دستگاه  11,643,000
تا  5000 بيش از يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 7550
 210203  

  

  دستگاه  13,057,000
تا  7550 بيش از يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 10050
 210204  

  

  دستگاه  13,144,000
تا  10050 بيش از يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 15100
 210205  

  

  دستگاه  13,144,000
تا  15100 بيش از يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 20150
 210206  

  

  دستگاه  15,869,000
تا  20150 بيش ازيونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت 25200
 210207  

  

  دستگاه  15,869,000
تا  25200 بيش از يونيت هيتر، نوع افقي، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 30200
 210208  

  

  دستگاه  11,541,000
 3800تا  2500يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت 

  .كيلو كالري در ساعت
 210301  

  

  دستگاه  11,541,000
تا  3800 بيش از يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 5000
 210302  

  

  دستگاه  12,583,000
تا  5000 بيش از يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت

 .كالري در ساعتكيلو  7550

 210303  

  

  دستگاه  15,017,000
تا  7550 بيش از يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 10050
 210304  



  هيتر  ، يونيت كويل  فن.  و يكم  بيست  فصل
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 

69 

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  دستگاه  17,042,000
تا  10050 بيش از يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 15100
 210305  

  

  دستگاه  17,042,000
تا  15100 بيش از ر، نوع قايم، به ظرفيتيونيت هيت

  .كيلو كالري در ساعت 20150
 210306  

  

  دستگاه  18,384,000
تا  20150 بيش از يونيت هيتر، نوع قايم، به ظرفيت

  .كيلو كالري در ساعت 25200
 210307  

  210401  .ليتر در ثانيه 380فن كويل كانالي، به ظرفيت   دستگاه     
  210402  .ليتر در ثانيه 480كانالي، به ظرفيت  فن كويل  دستگاه     
  210403  .ليتر در ثانيه 565فن كويل كانالي، به ظرفيت   دستگاه     
  210404  .ليتر در ثانيه 660فن كويل كانالي، به ظرفيت   دستگاه     
  210405  .ليتر در ثانيه 755فن كويل كانالي، به ظرفيت   دستگاه     
  210406  .ليتر در ثانيه 850الي، به ظرفيت فن كويل كان  دستگاه     
  210407  .ليتر در ثانيه 940فن كويل كانالي، به ظرفيت   دستگاه     
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   كولرآبي.  و دوم  بيست  فصل
  

   مقدمه
  
  .است  و شير شناور خازن  و مجهز به ، الكتروپمپ گردش آب مناسب  انداز، الكتروموتور دو سرعته با كليد راه  ، همراه طور كامل  به كولرها .1
  .و براي فشار استاتيك صفر محاسبه شده است )دور در دقيقه 1450حداكثر ( ها در دور باال ظرفيت .2
  .سلولزي هستند) pad(داراي اليي ) 02(داراي پوشال و گروه ) 01(كولرهاي آبي گروه  .3
  .گردد مي  محاسبه  خطي  ابيمياني  از طريق  دو رديف  بين  هاي با ظرفيت  واحد كولرهاي  بهاي .4
  .است (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل ه .5
  .هاي اين فصل در جدول زير درج شده است هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسي به رديف .6 

  
  ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

  
  گروهمختصر  شرح  گروه شماره
 .كولر آبي با پوشال 01

  .سلولزي) pad(كولر آبي با اليي  02
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 دستگاه 5,064,000

ليتر در  1400 تقريبي ، به ظرفيتبا پوشال كولرآبي
 .ثانيه

 220101 

  

  دستگاه  5,651,000
ليتر در  1900 تقريبي ، به ظرفيتبا پوشال كولرآبي

 .ثانيه

 220102  

  

  دستگاه  7,496,000
ليتر در  3300 تقريبي ، به ظرفيتبا پوشال كولرآبي

 .ثانيه

 220104  

  

  دستگاه  
ليتر  1800 تقريبي ، به ظرفيتبا پد سلولزي كولرآبي
 .در ثانيه

220201  

  

  دستگاه  
ليتر  2200 تقريبي ، به ظرفيتبا پد سلولزي كولرآبي
 .در ثانيه

220202  

  

  دستگاه  
ليتر  3050 تقريبي ، به ظرفيتبا پد سلولزي كولرآبي
 .در ثانيه

220203  
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   كولرگازي.  سوم و  بيست  فصل
  

   مقدمه
  
،  ، خازن كليد محافظ  مجهز به  كمپرسور، الكتروموتور بادزن  ، شامل اي يا ديواري از نوع پنجره يك پارچه بدون گرمايش، گازي  كولرهاي .1

  . است  و صافي  تنظيم  قابل  ، ترموستات د چند وضعيتيكلي
  . است شده  منظور  سانتيگراد  درجه 35،  خارج  هواي  دماي .2
  .شود مربوط به كولرهاي با ظرفيت بين دو رديف، از طريق ميانيابي خطي محاسبه مي هاي رديفبهاي واحد  .3
  .ساعت است بي تي يو در 968/3هر كيلو كالري در ساعت معادل  .4
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 230101  .كيلو كالري در ساعت 2250كولر گازي، به ظرفيت  دستگاه    

  230104   .كيلو كالري در ساعت 3000كولر گازي، به ظرفيت   دستگاه     
  230107   .اعتكيلو كالري در س 4500كولر گازي، به ظرفيت   دستگاه  7,511,000  
  230110   .كيلو كالري در ساعت 6000كولر گازي، به ظرفيت   دستگاه  8,783,000  
  230111   .كيلو كالري در ساعت 6750كولر گازي، به ظرفيت   دستگاه     
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   الكتروپمپ . و چهارم  بيست  فصل
  

   مقدمه
  
  دور در دقيقه 1500با حدود  يك فاز الكتروموتور  و مجهز به  خط  روي  وع، از ن1  گروه  هاي رديف  گريز از مركز، موضوع  يها الكتروپمپ .1

  .اين گروه در محدوده راندمان حداكثر پمپ انتخاب شده است هاي رديفاعداد مربوط به آبدهي و ارتفاع ارايه شده در شرح  .هستند
  اين.  است) PN 10(بار  10، با فشار كار DIN EN 733استاندارد   و طبق  ، افقي2  گروه  هاي رديف  ، موضوعزميني گريز از مركز  يها پمپ .2

  . است  و مهره  و پيچ  بندي ، واشر آب اضافي  مقابل  يها ، فلنج ، كوپلينگ ، لرزه گير زير دستگاهشاسي  ، شاملها رديف
  .هستند  در ثانيه  سيكل 50فاز و   فاز يا سه  ، يك4 گروه هاي رديف  موضوع  الكتروموتورهاي .3
  و همچنين  كردن كوپلهلرزه گير زير دستگاه، ، كاملرنگ آميزي با  شاسي  روي  و الكتروموتور مربوط  استقرار پمپ  به  مربوط  هاي هزينه .4

  . است شده  منظور  ها واحد رديف  ، در بهاي پمپ  پروانه  تراش
   . است  منظور نشده )mechanical seal(  بند مكانيكي ، آب زميني  يها واحد پمپ  در بهاي .5
بهاي واحد درصد  )8(هشت دور در دقيقه باشد،  3000كه الكتروموتور سه فاز، با حدود  ، در صورتي4گروه  هاي رديفكسر بها نسبت به  .6

  . رديف مربوط است
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .7
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . خط  روي  الكترو پمپ 01

 . زميني  پمپ 02

03   ----  
  . دور در دقيقه 1500الكتروموتور حدود   04
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 دستگاه 2,028,000

الكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك 
متر  ميلي 25دوازدهم اسب بخار، قطر لوله رانش 

 5گالن در دقيقه و ارتفاع  10دهي  ، آب)يك اينچ(
 .فوت

 240101 

  

  دستگاه  2,090,000

الكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك هشتم 
يك و يك (ر مت ميلي 32اسب بخار، قطر لوله رانش 

 5گالن در دقيقه و ارتفاع  20دهي  ، آب)چهارم اينچ
  .فوت

 240102  

  

  دستگاه  2,855,000

الكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك ششم 
، )دو اينچ(متر  ميلي 50اسب بخار، قطر لوله رانش 

  .فوت 10گالن در دقيقه و ارتفاع  30دهي  آب

 240103  

  

  دستگاه  3,079,000

پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك سوم الكترو 
يك و يك (متر  ميلي 40اسب بخار، قطر لوله رانش 

 18گالن در دقيقه و ارتفاع  30دهي  ، آب)دوم اينچ
  .فوت

240104  

  

  دستگاه  3,773,000

م سوالكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك 
و يك  دو(متر  ميلي 65اسب بخار، قطر لوله رانش 

 8گالن در دقيقه و ارتفاع  40دهي  ب، آ)اينچ دوم
  .فوت

240105  

  

  دستگاه   

دوم الكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور يك 
، )دو اينچ(متر  ميلي 50اسب بخار، قطر لوله رانش 

  .فوت 19گالن در دقيقه و ارتفاع  40دهي  آب

240106  

  

  دستگاه  4,181,000

 الكترو پمـپ روي خط، با قدرت موتور سه چهارم
، )اينچ سه(متر  ميلي 80اسب بخار، قطر لوله رانش 

  .فوت 16گالن در دقيقه و ارتفاع  60دهي  آب

240107  

  240201   .32- 125پمپ در اندازه   دستگاه     
  240202   .32-160پمپ در اندازه   دستگاه  3,314,000  
  240203   .32- 200پمپ در اندازه   دستگاه  3,556,000  
  240204   .40- 125پمپ در اندازه   هدستگا  3,174,000  
  240205   .40-160پمپ در اندازه   دستگاه  3,536,000  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  240206   .40- 200پمپ در اندازه   دستگاه  3,841,000  
  240207   .40- 250پمپ در اندازه   دستگاه  4,282,000  
  240208   .50- 125پمپ در اندازه   دستگاه     
  240209   .50-160ه پمپ در انداز  دستگاه  3,706,000  
  240210   .50- 200پمپ در اندازه   دستگاه  4,195,000  
  240211   .50- 250پمپ در اندازه   دستگاه  4,641,000  
  240212   .65- 125پمپ دراندازه   دستگاه  4,140,000  
  240213   .65-160پمپ در اندازه   دستگاه  4,234,000  
  240214   .65- 200پمپ در اندازه   دستگاه  4,732,000  
  240215   .65- 250پمپ در اندازه   دستگاه  5,599,000  
  240216   .65-315پمپ در اندازه   دستگاه  6,403,000  
  240217   .80-160پمپ در اندازه   دستگاه  4,633,000  
  240218   .80- 200پمپ در اندازه   دستگاه  5,255,000  
  240219   .80- 250پمپ در اندازه   دستگاه  6,288,000  
  240220   .80-315پمپ در اندازه   دستگاه  7,495,000  
  240221   .100- 200پمپ در اندازه   دستگاه  5,948,000  
  240222   .100- 250پمپ در اندازه   دستگاه  6,756,000  
  240223   .100-315پمپ در اندازه   دستگاه  8,478,000  
  240224   .100- 400پمپ در اندازه   دستگاه  9,826,000  
  240225   .125- 250پمپ در اندازه   دستگاه  8,920,000  
  240226   .125-315پمپ در اندازه   دستگاه  10,725,000  
  240227   .125- 400پمپ در اندازه   دستگاه  12,612,000  
  240228   .150-315پمپ در اندازه   دستگاه  11,637,000  
  240229   .150- 400پمپ در اندازه   دستگاه  13,799,000  
  

  دستگاه  1,541,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 
  .سه چهارم اسب بخار

 240401  

  

  دستگاه  1,641,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .يك اسب بخار
 240402  

  

  دستگاه  1,901,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 5/1
 240403  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  دستگاه  2,161,000
 2دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار
 240404  

  

  دستگاه  2,616,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 3
 240405  

  

  دستگاه  2,911,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 4
 240406  

  

  دستگاه  3,531,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 5
 240407  

  

  دستگاه  4,671,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 5/7
 240408  

  

  دستگاه  5,361,000
درت دور در دقيقه، به ق 1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 10
 240409  

  

  دستگاه  7,353,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 15
 240410  

  

  دستگاه  8,653,000
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 20
 240411  

  

  دستگاه   
 دور در دقيقه، به قدرت 1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 25
 240412  

  

  دستگاه   
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 30
 240413  

  

  دستگاه   
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 40
 240414  

  

  دستگاه   
دور در دقيقه، به قدرت  1500الكترو موتور، حدود 

  .اسب بخار 50
 240415  
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   عايق.  و پنجم  بيست  فصل
  

   مقدمه
  

  ، در شرح" گالوانيزه  با مفتول  پيچي سيم" عبارت  ، از درج ال كاغذ كرافت  با يك  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1
و " روغني  رنگ  با دو دست  و ماستيك" عبارت  ، از درج متقال  اي پارچه  و پوشش  ال كاغذ كرافت  يك با  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف

  درزبندي  مخصوص  با نوارچسب" عبارت  ، از درج اي كارخانه  آلومينيومي  با روكش  ساخته  پيش  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف  در شرح
  . است شده  نظر  ، صرف" آلومينيومي  حلقوي  يها و بست

  . است  بر متر مكعب  كيلوگرم 12، برابر 8و  7، 4، 2  يها گروه  ، موضوع شيشه  پشم  عايق  مخصوص  وزن .2
  . است  بر مترمكعب  كيلوگرم 65، برابر 6و5 يها گروه  ، موضوع اي كارخانه  آلومينيومي  باروكش  ساخته  پيش  شيشه پشم  عايق مخصوص  وزن .3
 28كه عايق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتي8و  4ي ها گروهو نيز  7و  2ي ها گروه هاي رديفاضافه بها نسبت به  .4

  .مربوط استي ها گروهدرصد رديف  )20(بيست و  )30(سي كيلوگرم بر متر مكعب باشد، به ترتيب 
كيلوگرم بر متر مكعب  80وزن مخصوص كه عايق از جنس پشم سنگ با  ، در صورتي6و  5ي ها گروه هاي رديفاضافه بها نسبت به  .5

  .است به هر گروه مربوط هاي رديفدرصد  )20(بيست و  )5(پنج باشد، به ترتيب 
يك اليه چسب نوار "كار، با  كامل  و اجراي  مصالح  تهيه  ، هزينهكار سرد) نوار پيچي(نوار   عايق  به  مربوط  هاي واحد رديف  در بهاي .6
  . است شده  منظور با شرايط زير  "ر مخصوصو يك اليه نوا) پرايمر(
  .و نوار مخصوص، هر دو ساخت يك كارخانه) پرايمر(چسب نوار  .6-1
  .متر ميلي 5/0و ضخامت نوار حداقل  2/0ضخامت اليه پرايمر پس از اجرا، حداقل  .6-2
  .درصد پهناي نوار 50پوشاني نوار  هم .6-3
  .متر ميلي 100و براي قطرهاي باالتر  50) اينچ 2( 50با قطر نامي  هاي پهناي نوار براي عايق لوله .6-4
هاي فرعي  هاي  هوارسان و موتورخانه هاي  اصلي، اطاق هاي  عايق كاري،  چنانچه عايق كاري  در موتورخانه اضافه بها  نسبت  به رديف. 7

  .درصد رديف مربوط است )10(ده صورت نمايان اجرا شود به 
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  هولتمنظور س به .8

  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01   ----  
  .كرافت متر با كاغذ ميلي 50  ضخامت به  شيشه پشم عايق  02
03   ----  
  . تقالم   و پوششكرافت  متر با كاغذ ميلي 50  ضخامت به  شيشه  پشم  عايق  04
  .متر ميلي 25  ضخامت به  ساخته پيش  شيشه پشم عايق  05
  .متر ميلي 50  ضخامت به  ساخته پيش  شيشه پشم عايق  06
  .هوا با كاغذ كرافت  كانال  براي  شيشه  پشم  عايق  07
  .متقال و پوشش   هوا با كاغذ كرافت  كانال  براي  شيشه  پشم  عايق  08
  .كار سرد) نوار پيچي(عايق نوار   09
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

 مترطول  

ال  ميلميتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
 .)اينچ 5( 125كاغذ كرافت،براي لوله به قطر نامي 

 250210 

  

  مترطول   
ال  ميلميتر، با يك 50شيشه به ضخامت  عايق پشم

  .)اينچ 6( 150 كاغذ كرافت،براي لوله به قطر نامي
 250211  

  

  مترطول   
ال  ميلميتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 

  .)اينچ 8( 200 كاغذ كرافت،براي لوله به قطر نامي
 250212  

  

  مترطول   
 ال ميلميتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 

  .)اينچ 10( 250 كاغذ كرافت،براي لوله به قطر نامي
 250213  

  

  مترطول   
ال  ميلميتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 

  .)اينچ 12( 300 كاغذ كرافت،براي لوله به قطر نامي
 250214  

  

  مترطول   

ال  ميليمتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
ال، براي لوله به اي متق كاغذ كرافت و پوشش پارچه

  .)اينچ 5( 125 قطر نامي

 250410  

  

  مترطول   

ال  ميليمتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
اي متقال، براي لوله به  كاغذ كرافت و پوشش پارچه

  .)اينچ 6( 150 قطر نامي

 250411  

  

  مترطول   

ال  ميليمتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
اي متقال، براي لوله به  پارچهكاغذ كرافت و پوشش 

  .)اينچ 8( 200 قطر نامي

 250412  

  

  مترطول   

ال  ميليمتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
اي متقال، براي لوله به  كاغذ كرافت و پوشش پارچه

  .)اينچ 10( 250 قطر نامي

 250413  

  

  مترطول   

ال  ميليمتر، با يك 50عايق پشم شيشه به ضخامت 
اي متقال، براي لوله به  كرافت و پوشش پارچهكاغذ 

  .)اينچ 12( 300 قطر نامي

 250414  

  

  مترطول  34,100

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك دوم اينچ( 15 نامي

 250501  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  مترطول  38,000

با روكش آلومينيومي عايق پشم شيشه پيش ساخته 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)سه چهارم اينچ( 20 نامي

 250502  

  

  مترطول  42,400

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك اينچ( 25 نامي

 250503  

  

  مترطول  47,000

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك و يك چهارم اينچ( 32 نامي

 250504  

  

  مترطول  51,000

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)ك دوم اينچيك و ي( 40 نامي

 250505  

  

  مترطول  55,200

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)اينچ 2( 50 نامي

 250506  

  

  مترطول  65,200

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
وله به قطر ميليمتر، براي ل 25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)دو و يك دوم اينچ( 65 نامي

 250507  

  

  مترطول  72,200

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25اي، به ضخامت  كارخانه

  .)اينچ 3( 80 نامي

 250508  

  

  مترطول  85,700

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  25ه ضخامت اي، ب كارخانه

  .)اينچ 4( 100 نامي

 250509  

  

  مترطول  73,800

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك دوم اينچ( 15 نامي

 250601  

  

  مترطول  79,000

ومينيومي عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آل
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)سه چهارم اينچ( 20 نامي

 250602  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  مترطول  83,400

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك اينچ( 25 نامي

 250603  

  

  مترطول  95,500

يشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي عايق پشم ش
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك و يك چهارم اينچ( 32 نامي

 250604  

  

  مترطول  96,800

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)يك و يك دوم اينچ( 40 نامي

 250605  

  

  مترطول  107,000

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)اينچ 2( 50 نامي

 250606  

  

  مترطول  121,000

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
طر ميليمتر، براي لوله به ق 50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)دو و يك دوم اينچ( 65 نامي

 250607  

  

  مترطول  133,500

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50اي، به ضخامت  كارخانه

  .)اينچ 3( 80 نامي

 250608  

  

  مترطول  169,500

عايق پشم شيشه پيش ساخته با روكش آلومينيومي 
ميليمتر، براي لوله به قطر  50ت اي، به ضخام كارخانه

  .)اينچ 4( 100 نامي

 250609  

  

  مترمربع   

ميليمتر، با يك ال  25عايق پشم شيشه، به ضخامت 
كاغذ كرافت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي 

  .كانال عايق كاري

 250701  

  

  مترمربع   

ميليمتر، با يك ال  50عايق پشم شيشه، به ضخامت 
و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي  كاغذ كرافت
  .كانال عايق كاري

 250702  

  

  مترمربع   

ميليمتر، با يك ال  25عايق پشم شيشه، به ضخامت 
كاغذ كرافت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، پوشش 
پارچه اي متقال، ماستيك و دو دست رنگ روغني، 

  .كانال براي عايق كاري

 250801  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  مترمربع   

ميليمتر، با يك ال  50ق پشم شيشه، به ضخامت عاي
كاغذ كرافت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، پوشش 
پارچه اي متقال، ماستيك و دو دست رنگ روغني، 

  .كانال براي عايق كاري

 250802  

  250901   .)يك دوم اينچ( 15 عايق نوار، براي لوله به قطر نامي  مترطول  23,000  
  

  مترطول  28,800
سه چهارم ( 20 ايق نوار، براي لوله به قطر ناميع

  .)اينچ
 250902  

  250903   .)يك اينچ( 25 عايق نوار، براي لوله به قطر نامي  مترطول  34,700  
  

  مترطول  39,800
يك و يك ( 32 عايق نوار، براي لوله به قطر نامي

  .)چهارم اينچ
 250904  

  

  مترطول  45,400
يك و يك ( 40 قطر ناميعايق نوار، براي لوله به 

  .)دوم اينچ
 250905  

  250906   .)اينچ 2(   50نامي عايق نوار، براي لوله به قطر  مترطول  55,700  
  

  مترطول  68,600
دو و يك دوم ( 65 عايق نوار، براي لوله به قطر نامي

  .)اينچ
 250907  

  250908   .)اينچ 3(  80نامي عايق نوار، براي لوله به قطر  مترطول  78,700  
  250909   .)اينچ 4(  100نامي عايق نوار، براي لوله به قطر  مترطول  102,000  
  250910   .)اينچ 5(  125نامي عايق نوار، براي لوله به قطر  مترطول  124,000  
  250911   .)اينچ 6(  150نامي عايق نوار، براي لوله به قطر  مترطول  147,500  
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  مبرد  هاي اهدستگ.  و هفتم  بيست  فصل
  

   مقدمه
بايد طبق يكي از استاندارهاي معتبر خارجي ساخته و براساس استانداردهاي مربوط از موسسه استاندارد  ،دستگاه هاي موضوع اين فصل .1

 .و تحقيقات صنعتي ايران آزمايش شده باشد

، شامل كندانسور آبي، 1موضوع رديف هاي گروه ، )water cooled water chiller(دستگاه هاي مبرد تراكمي، از نوع خنك شونده با آب  .2
 50ولت و   380با الكتروموتور سه فاز ) باز يا نيمه بسته(اواپراتور با شير انبساط مستقيم ترموستاتيكي، كمپرسورهاي از نوع رفت آمدي 

 هاي نگهدارنده  داخل صفحه) expanded(، كه بايد به روش انبساطي )PSI 300(بار  20 فشاركار براي مناسب و مخصوص هاي لوله هرتز،

 ،)multy step capacity control(اي ظرفيت  مجهز به همه لوازم و متعلقات و كنترل هاي استاندارد مانند كنترل مرحله ،محكم شده باشند
روي مدار  )سايت گالس(آب نما  ،فيلترهاي روغن و گاز ،شيرهاي تخليه و شارژ ،شير سولونوييدي ،كليد اطمينان فشار روغن ،كنترل فشار

  خنك كننده مبرد مايع شده ،گرم كننده الكتريكي مخزن روغن ،شير اطمينان اواپراتور ،شير اطمينان كندانسور ،مايع
 )liquid refrigerant subcooling(، كنترل جلوگيري از انجماد  ،فشار سنج و دماسنج روغن ،فشار سنج هاي طرف مكش و تخليه گاز
)freeze protection(، مدار اينترالك،   ،چراغ هاي سيگنال ،كليدها ،كابل كشي ها ،تابلوي برق با همه سيم كشي ها ،شارژ كامل گاز و روغن

عبارت  ،شرايط تعيين ظرفيت .مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري شده باشد ،و ديگر اجزاي الزم كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده
  : است از 

  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي   2/12ب ورودي اواپراتور  دماي آ  
  .درجه سانتيگراد  35و آب خروجي   4/29دماي آب ورودي كندانسور    

،  2بدون كندانسور هوايي، موضوع رديف هاي گروه  )air cooled water chiller(دستگاه هاي مبرد تراكمي، از نوع خنك شونده با هوا  .3
هرتز، اواپراتور با شير انبساط مستقيم   50ولت و  380با الكترو موتور سه فاز ) باز يا نيم بسته(ي نوع رفت آمدي شامل كمپرسورها

  هاي نگهدارنده  ، كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه) PSI 300( بار   20ترموستاتيكي، لوله هاي مخصوص و مناسب براي فشار كار 
  اي ظرفيت وازم و متعلقات و كنترل هاي استاندار مانند كنترل مرحلهمجهز به همه ل ،محكم شده باشند

 )multy step capacity control(، فيلترهاي روغن و  ،شير سولونوييدي و شيرهاي تخليه و شارژ ،كليد اطمينان فشار روغن ،كنترل فشار
  خنك كننده مبرد مايع شده ،زن روغنگرم كننده الكتريكي مخ ،شير اطمينان اواپراتور ،آب نما روي مدار مايع ،گاز

)liquid refrigerant subcooling(، كنترل جلوگيري از انجماد   ،فشار سنج و دماسنج روغن  ،فشار سنج هاي طرف مكش و تخليه گاز
)freeze protection(، مدار اينتر الك  ،نالچراغ هاي سيگ ،كليدها ،كابل كشي ها ،تابلوي برق با همه سيم كشي ها ،شارژ كامل گاز و روغن

عبات  ،شرايط تعيين ظرفيت.مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري شده باشد ،كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده ،و ديگر اجزاء الزم
  : است از 

  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي    2/12دماي آب ورودي اواپراتور  
  سردكن   هاي اصلي و دوباره شامل كويل ، 3موضوع رديف هاي گروه   ،)air cooled condenser(دستگاه هاي كندانسور هوايي  .4
)subcooling(ها، از نوع محوري كه با  بادزن. ، از لوله هاي مسي و پره هاي آلومينيومي كه به روش انبساطي به يكديگر محكم شده باشند  

بايد مناسب براي نصب در هواي آزاد بوده  ،بدنه و پايه هاي دستگاه ،اي بادزنپره ه ،الكتروموتور(حفاظ سيمي گالوانيزه پوشيده شده باشند 
   به طور خودكار قطع كند ،بايد هنگام گرم شدن بيش اندازه ،موتور هريك از بادزن ها ،)و محور بادزن از فوالد زنگ ناپذير باشد

             تابلو و مدار برق  ،ودكار كنترل ظرفيت و شارژ كامل گاز باشددستگاه مجهز به سيستم خ .)مجهز باشد thermal overload protection به(
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كه بايد  ،چراغ هاي سيگنال و ديگر اجزاي الزم ،مدار اينتر الك ،كنترل هاي الزم ،كليدهاي قطع و وصل ،كابل كشي ها ،شامل سيم كشي ها
   .مونتاژ و اماده نصب و بهره برداري شده باشد ،سازندهبه طور كامل در كارخانه 

درجه سانتي گراد، از نوع خنك  90، با آب گرم در دماي )hot water single effect(دستگاه هاي مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم  .5
، لوله هاي مسي )نراتور و كندانسوراواپراتور، ابزوربر، ژ( ، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي 4شونده با آب، موضوع رديف هاي گروه 

كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، پمپ هاي محلول و ) PSI300(بار  20مناسب براي فشار كار 
ات رقيق كننده هرتز، شير كنترل انرژي ورودي، سيستم هاي جنبي مانند تجهيز 50ولت  380مبرد و پمپ خال با الكترو موتورهاي سه فاز  

، مبدل حرارتي محلول هاي رقيق و غليظ، سيستم تامين محلول با غلظت )automatic anti crystallization system(ضد كريستاليزه شدن 
ماد، مياني مناسب براي ورود به ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه شارژ و ليتيوم برومايد، آب نما روي پوسته باال، كنترل جلوگيري از انج

و  شارژ كامل ليتيوم برومايد و آب مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك
ت از شرايط تعيين ظرفيت، عبارت اس. ديگر اجزاي الزم، كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند

: 

  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 
  .درجه سانتيگراد 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  

درجه  120و يا آب گرم در دماي ) PSI15( ، با بخار اشباع در فشار يك بار )single effect(دستگاه هاي مبرد جذبي از نوع يك اثره  .6
اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و ( ، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي 5ز نوع خنك شونده با آب، موضوع رديف هاي گروه سانتي گراد، ا

كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده ) PSI300(بار  20، لوله هاي مسي مناسب براي فشار كار )كندانسور
هرتز، شير كنترل انرژي ورودي، سيستم هاي  50ولت و  380 با الكترو موتورهاي سه فاز  باشند، پمپ هاي محلول و مبرد و پمپ خال

جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه شدن مبدل حرارتي محلول هاي رقيق و غليظ، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب 
يوم برومايد، آب نما روي پوسته باال، كنترل جلوگيري از انجماد، شارژ كامل براي ورود به ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليت

ليتيوم برومايد و آب مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر 
 : شرايط تعيين ظرفيت، عبارت است از. نصب و بهره برداري باشند اجزاي الزم، كه بايد طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده

  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 
  درجه سانتيگراد 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  

، از نوع خنك  شونده با آب، موضوع رديف )PSI120(بار  8با بخار اشباع با فشار ) double effect(دستگاه هاي مبرد جذبي دو اثره  .7
، لوله هاي مسي مناسب براي )اواپراتور، ابزوربر، ژنراتورهاي دما باال و پائين و كندانسور(، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي 6هاي گروه 

ي محلول و مبرد و پمپ خال كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، پمپ ها) PSI300(بار  20فشار كار 
هرتز، شير كنترل انرژي ورودي، سيستم هاي جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه  50ولت و  380با الكترو موتورهاي سه فاز  

ي ورود به شدن، مبدل هاي حرارتي محلول هاي رقيق و غليظ دماي باال و دماي پائين، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب برا
آب  ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليتيوم برومايد، آب نماي پوسته باال، كنترل جلوگيري از انجماد، شارژ كامل ليتيوم برومايد و

بايد به  مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر اجزاي الزم، كه
  :شرايط تعيين ظرفيت عبارت است از. طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند

  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 
  .درجه سانتيگراد 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  



  هاي مبرد دستگاه. فصل بيست و هفتم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 
 

85 

، متشكل از يك دستگاه 7، از نوع خنك شونده با آب موضوع رديف هاي گروه )direct fired(تقيم دستگاه هاي مبرد دو اثره شعله مس .8
اواپراتور، ابزوربر، (مبرد جذبي دو اثره و يك دستگاه ديگ ، سوار شده روي شاسي و يك دستگاه مشعل، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي 

كه بايد به روش ) PSI300(بار  20ي، لوله هاي مسي مناسب براي فشار كار و مبدل حرارتي احتراق) ژنراتور دماي پائين و كندانسور
خوار كه بايد به روش مناسب در  انبساطي در مبدل هاي حرارتي اصلي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، لوله هاي فوالد آتش

 50و پمپ هاي خال مجهز به الكترو موتورهاي سه فاز  مبدل احتراقي به صفحه لوله ثابت و محكم شده باشند، پمپ هاي محلول و مبرد
هرتز، سيستم كنترل ظرفيت برودت، سيستم هاي جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه شدن، مبدل هاي حرارتي محلول هاي 

خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليتيوم رقيق و غليظ دماي باال و پايين، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب براي ورود به ابزوربر، 
برومايد و  آب مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر اجزاي 

  : رفيت عبارت است از شرايط تعيين ظ. الزم، كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند
  .درجه سانتيگراد  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 

  . درجه سانتيگراد 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  
   .شود به روش ميانيابي خطي محاسبه  مي ،بين دو رديفسرمايي بهاي واحد رديف هاي مربوط به دستگاه هاي با ظرفيت  .9

 .شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده است ،لت دسترسي به رديف هاي مورد نيازبه منظور سهو  .10

  
  ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

  
 شماره
  مختصر گروه شرح  گروه

  )Water Cooled Water Chiller(دستگاه مبرد تراكمي از نوع خنك شونده با آب،   01
  ) (Air Cooled Water Chillerنوع خنك شونده با هوا، دستگاه مبرد تراكمي از  02
  )Air Cooled Condenser(كندانسور هوايي،   03
  (Hot Water Absorption Water Chiller) دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم،   04
  )Single Effect Absorption Water Chiller(، دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم  05
  )Double Effect Absorption Water Chiller(، دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  06
  (Direct Fired Double Effect Absorption Water Chiller) دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره شعله مستقيم،   07
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

 270101  .تن 12دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت  دستگاه 309,056,000  

  270102   .تن 20دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  440,636,000  
  270103   .تن 35دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  741,462,000  
  270104   .تن 45دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  834,552,000  
  270105   .تن 55دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  938,155,000  
  270106   .تن 65دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  1,190,057,000  
  270107   .تن 75دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   تگاهدس  1,328,308,000  
  270108   .تن 85دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  1,487,776,000  
  270109   .تن 95دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  1,621,731,000  
  270110   .تن 110دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  1,660,845,000  
  270111   .تن 120دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  1,906,621,000  
  270112   .تن 130دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  2,030,613,000  
  270113   .تن 140دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه  2,154,763,000  
  270114   .تن 160دستگاه مبرد، از نوع خنك شونده با آب به ظرفيت   دستگاه     
  270201   .تن 12دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  318,236,000  
  270202   .تن 20ع خنك شونده با هوا، به ظرفيت دستگاه مبرد از نو  دستگاه  537,536,000  
  270203   .تن 35دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  664,531,000  
  270204   .تن 45دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  724,538,000  
  270205   .تن 55ونده با هوا، به ظرفيت دستگاه مبرد از نوع خنك ش  دستگاه  839,979,000  
  270206   .تن 65دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  1,020,274,000  
  270207   .تن 75دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  1,137,783,000  
  270208   .تن 85نده با هوا، به ظرفيت دستگاه مبرد از نوع خنك شو  دستگاه  1,329,168,000  
  270209   .تن 95دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  1,383,837,000  
  270210   .تن 110دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  1,485,554,000  
  270211   .تن 120نده با هوا، به ظرفيت دستگاه مبرد از نوع خنك شو  دستگاه  1,567,972,000  
  270212   .تن 130دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه  1,709,138,000  
  270213   .تن 140دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه     
  270214   .تن 160دستگاه مبرد از نوع خنك شونده با هوا، به ظرفيت   دستگاه     
  270301   .تن 6دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  85,075,000  
  270302   .تن 10دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  100,911,000  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  270303   .تن 15دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  115,648,000  
  270304   .تن 20وايي به ظرفيت دستگاه كندانسور ه  دستگاه  159,785,000  
  270305   .تن 30دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  191,956,000  
  270306   .تن 40دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  249,061,000  
  270307   .تن 50دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  325,716,000  
  270308   .تن 60ستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت د  دستگاه  355,156,000  
  270309   .تن 75دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  458,654,000  
  270310   .تن 95دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيت   دستگاه  503,099,000  
  

  دستگاه   
 100دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270401  

  

  دستگاه   
 150دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270402  

  

  دستگاه   
 200دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270403  

  

  دستگاه   
 250دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270404  

  

  دستگاه   
 300ي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت دستگاه مبرد جذب

  .تن
 270405  

  

  دستگاه   
 350دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270406  

  

  دستگاه   
 400دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270407  

  

  دستگاه   
 450رفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظ

  .تن
 270408  

  

  دستگاه   
 500دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270409  

  

  دستگاه   
 600دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270410  

  

  دستگاه   
 700دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270411  

  

  تگاهدس   
 800دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270412  



  هاي مبرد دستگاه. فصل بيست و هفتم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 
 

88 

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  دستگاه   
 1000دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن
 270413  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم به ظرفيت 

  .تن 1200
 270414  

  

  دستگاه   
وع يك اثره آب گرم به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از ن

  .تن 1400
 270415  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 100ظرفيت 
 270501  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 150ظرفيت 
 270502  

  

  دستگاه   
بخار يا آب گرم به دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره 

  .تن 200ظرفيت 
 270503  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 250ظرفيت 
 270504  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 300ظرفيت 
 270505  

  

  دستگاه   
يا آب گرم به  دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار

  .تن 350ظرفيت 
 270506  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 400ظرفيت 
 270507  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 450ظرفيت 
 270508  

  

  دستگاه   
آب گرم به دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا 

  .تن 500ظرفيت 
 270509  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 600ظرفيت 
 270510  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 700ظرفيت 
 270511  

  

  دستگاه   
رم به دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گ

  .تن 800ظرفيت 
 270512  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 1000ظرفيت 
 270513  

  

  دستگاه   
دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم به 

  .تن 1200ظرفيت 
 270514  



  هاي مبرد دستگاه. فصل بيست و هفتم
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 
 

89 

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار

  

  دستگاه   
به  دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم

  .تن 1400ظرفيت 
 270515  

  270601   .تن 100 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  دستگاه     
  270602   .تن 150 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  دستگاه     
  270603   .تن 200 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  دستگاه     
  270604   .تن 250 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  تگاهدس     
  270605   .تن 300 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار  دستگاه     
  

  دستگاه   
 350 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار

  .تن
 270606  

  270607   .تن 400 به ظرفيت بخار اثرهدستگاه مبرد جذبي از نوع  دو   دستگاه     
  

  دستگاه   
 450 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار

  .تن
 270608  

  270609   .تن 500 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار  دستگاه     
  270610   .تن 600 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار  دستگاه     
  270611   .تن 700 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار  دستگاه     
  270612   .تن 800 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار  دستگاه     
  

  دستگاه   
 1000 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار

  .تن
 270613  

  

  دستگاه   
 1200 به ظرفيت بي از نوع  دو اثره بخاردستگاه مبرد جذ

  .تن
 270614  

  

  دستگاه   
 1400 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع  دو اثره بخار

  .تن
 270615  

 270701   .تن 100به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     

  270702   .تن 150 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270703   .تن 200 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270704   .تن 250 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270705   .تن 300 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  

  دستگاه   
 350 به ظرفيت رد جذبي از نوع شعله مستقيمدستگاه مب

  .تن
 270706  

  270707   .تن 400 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  

  دستگاه   
 450 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم

  .تن
 270708  
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  270709   .تن 500 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270710   .تن 600 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270711   .تن 700 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  270712   .تن 800 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم  دستگاه     
  

  دستگاه   
 1000 به ظرفيت د جذبي از نوع شعله مستقيمدستگاه مبر

  .تن
 270713  

  

  دستگاه   
 1200 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم

  .تن
 270714  

  

  دستگاه   
 1400 به ظرفيت دستگاه مبرد جذبي از نوع شعله مستقيم

  .تن
 270715  
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   كننده  خنك  برج.  هشتم و  بيست  فصل 
  
   مقدمه 
  
آوري آب از ورق گالوانيزه،  شامل بدنه و تشتك جمع )Forced  Draft( ،  از نوع رانشي1گروه  هاي رديفهاي خنك كننده،  موضوع  جبر .1

هرتز و داراي حفاظ موتور از ورق آهن گالوانيزه، سطوح خنك   50ولت،  380يا   220بادزن سانتريفوژ با موتور يك فاز يا سه فاز 
 شناور  هاي پالستيكي به تعداد الزم، صفحات مشبك براي جلوگيري از پاشش آب به خارج، ع شده يا ورقكننده آب از چوب اشبا

درجه سانتيگراد،   4/29و آب خروجي  35براي تنظيم سطح آب در تشتك و ساير اجزاي الزم به طور كامل، دماي آب ورودي  )فلوتر(
  .تدرجه سانتيگراد اس  22در دماي مرطوب محيط برابر با 

شامل اسكلت فلزي و حوضچه بتني يا فلزي، سطح  )Induced  Draft(از نوع مكشي   2گروه  هاي رديفهاي خنك كننده، موضوع  برج .2
دار آزبست سيمان و سطوح خنك كننده از چوب اشباع شده، شبكه اتكائي از مواد پالستيكي يا مشابه آن، بادزن  خارجي از ورق موج

ومي ريختگي و قطعات ديگر كه در معرض عبور هواي مرطوب قرار مي گيرند، چدني يا فوالدي گالوانيزه، هاي آلوميني محوري با پره
براي  شناورهرتز و داراي حفاظ موتور از ورق فوالدي گالوانيزه، جعبه دنده،   50ولت،  380ولت يا  220موتور يك فاز يا سه فاز 

درجه  4/29خروجي آب و  35جزاي الزم به طور كامل، دماي آب ورودي كنترل سطح آب، لوله مكش، سرريز و تخليه و ساير ا
 .درجه سانتيگراد است  22سانتيگراد، در دماي مرطوب محيط برابر با 

آوري آب از قطعات  شامل بدنه و تشتك جمع )Induced  Draft(از نوع مكشي  3هاي گروه  هاي خنك كننده،  موضوع رديف برج .3
ها از جنس فوالد گالوانيزه گرم،  با هر رنگ و اتصاالت پيچ و مهره اي گالوانيزه،  پايه )(Fiber Reinforced Plastic, F. R. Pفايبرگالس 

  P.V.Cبادزن محوري يا پره هاي آلومينيومي ريختگي و قطعات ديگر كه در معرض عبور هواي مرطوب تشتك قرار مي گيرند از جنس
يا جعبه    هرتز،  سيستم انتقال قدرت تسمه و پولي 50ولت،  380يا  220موتور يك فاز يا سه فاز  و يا آلياژ آلومينيومي مقاوم، با الكترو

هاي پالستيكي به تعداد الزم و  ،  سطوح خنك كننده از ورق.P.V.Cاي، سيستم توزيع و بازوي گردان پاشش آب از جنس  دنده
براي تنظيم سطح آب در تشتك، لوله مكش از جنس ) فلوتر(شناور هاي ورودي هواي جلوگيري كننده از پاشش آب به بيرون،  دريچه
P.V.C درجه سانتيگراد در دماي  4/29و آب خروجي  35، سر ريز و تخليه و ساير اجزاي الزم به طور كامل، دماي آب ورودي

 .درجه سانتيگراد است  22مرطوب محيط برابر 

 .شود ين دو رديف، از طريق ميانيابي خطي محاسبه ميهاي با ظرفيت ب مربوط به دستگاه هاي رديفبهاي واحد  .4

 .در دقيقه است)  .U.S  Gal(گالن   264/0هر ليتر در دقيقه معادل  .5

 .هاي اين فصل در جدول زير درج شده است مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروه هاي رديفبه منظور سهولت در دسترسي به  .6

  
  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج

  
  مختصر گروه شرح  گروه ارهشم

  گالوانيزه  با بدنه  كننده  خنك  برج 01

  فلزي  با اسكلت  كننده  خنك  برج 02

 با بدنه فايبرگالس  كننده  خنك  برج  03
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 دستگاه 60,718,000

وانيزه و ظرفيت برج خنك كننده، با بدنه از ورق آهن گال
 .ليتر آب در دقيقه 190خنك كنندگي 

 280101 

  

  دستگاه  104,126,000
برج خنك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه 450خنك كنندگي 
 280102  

  

  دستگاه  124,035,000
برج خنك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه 760خنك كنندگي 
 280103  

  

  دستگاه  146,548,000
برج خنك كننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه 1140خنك كنندگي 
 280104  

  

  دستگاه  199,367,000
برج خنك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه 1510خنك كنندگي 
 280105  

  

  دستگاه  218,978,000
برج خنك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه 1890خنك كنندگي 
 280106  

  

  دستگاه  174,147,000
برج خنك كننده، با اسكلت فلزي، به ظرفيت خنك 

  .ليتر آب در دقيقه 2270كنندگي 
 280201  

  

  دستگاه  183,406,000
كننده، با اسكلت فلزي، به ظرفيت خنك برج خنك 

  .ليتر آب در دقيقه 3780كنندگي 
 280202  

  

  دستگاه  274,615,000
برج خنك كننده، با اسكلت فلزي، به ظرفيت خنك 

  .ليتر آب در دقيقه 5680كنندگي 
 280203  

  

  دستگاه  328,871,000
برج خنك كننده، با اسكلت فلزي، به ظرفيت خنك 

  .ر آب در دقيقهليت 7570كنندگي 
 280204  

  

  دستگاه  348,157,000
برج خنك كننده، با اسكلت فلزي، به ظرفيت خنك 

  .ليتر آب در دقيقه 9460كنندگي 
 280205  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  93كنندگي  خنك
 280301  

  

  دستگاه   
يبرگالس به ظرفيت برج خنك كننده با بدنه فا

  .ليتر آب در دقيقه  139كنندگي  خنك
 280302  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  186كنندگي  خنك
 280303  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  325كنندگي  خنك
 280304  
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  تگاهدس   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  417كنندگي  خنك
 280305  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  560كنندگي  خنك
 280306  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .آب در دقيقه ليتر  747كنندگي  خنك
 280307  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  929كنندگي  خنك
 280308  

  

  دستگاه   
برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس به ظرفيت 

  .ليتر آب در دقيقه  1162كنندگي  خنك
 280309  

  

  دستگاه   
به ظرفيت  برج خنك كننده با بدنه فايبرگالس

  .ليتر آب در دقيقه  1240كنندگي  خنك
280310  

  



  ي، شيرهاي بهداشتيلوازم بهداشت. فصل بيست و نهم
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   بهداشتي  هاي، شير بهداشتي  لوازم.  نهم و  بيست  فصل
  
   مقدمه 
  
دست شويي،توالت شرقي و توالت ( 696بايد بسته به مورد مطابق با استانداردهاي شماره ،  بهداشتي و شيرهاي لوازم  و ساخت  جنس .1

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ) شيرهاي بهداشتي( 6679و  1546، )شلنگ دوش( 6681، )يسردوش( 6680، )رپيسوا( 626، )غربي
  .باشدايران، 

  .استكشور   داخل  ، ساخت10  گروه  استثناي  ، به فصل  اين  يها گروه  موضوع  و ساير اقالم  ها، شير بهداشتي  لوازم .2
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي يفرد به  دسترسي  منظور سهولت به .3
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . دست شويي 01

 . شرقي  توالت 02

  . غربي  توالت  03
04   ----  
  ).پيسوار(  ورينالي  05
  . زيردوشي  06
07   ---  
  . ظرفشويي  سينك  08
  . تانك  فالش  09
  .والو  فالش  10
  .كفشو  11
  . شير مخلوط  12
  . شير تكي  13
  .شير پيسوار  14
  . زيرآب  15
  . راه ، سه سيفون  16
  . شير شلنگي  17
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 دستگاه 412,000

 44×57به ابعاد تقريبي دست شويي از چيني سفيد، 
 .سانتيمتر، بدون پايه

 290101 

  

  دستگاه  464,500
 46×60دست شويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، بدون پايه
 290102  

  

  دستگاه  538,000
 49×65دست شويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، بدون پايه
 290103  

  

  دستگاه  464,500
 46×60شويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي  دست

  .سانتيمتر، بدون پايه
 290104  

  

  دستگاه  538,000
 49×65دست شويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، بدون پايه
 290105  

  

  دستگاه  647,000
 46×60دست شويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، با پايه
 290106  

  

  دستگاه  647,000
 46×60دست شويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، با پايه
 290107  

  

  دستگاه  745,500
 49×65دست شويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي 

  .سانتيمتر، با پايه
 290108  

  

  دستگاه  745,500
 49×65دست شويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي 

  .هسانتيمتر، با پاي
 290109  

  

  دستگاه  430,500
توالت شرقي از چيني سفيد، جا پادار، به ابعاد 

  .سانتيمتر 56×45تقريبي 
 290201  

  

  دستگاه  430,500
توالت شرقي از چيني رنگي، جا پادار، به ابعاد 

  .سانتيمتر 56×45تقريبي 
 290202  

  

  دستگاه  1,230,000

به ابعاد توالت غربي، با فالش تانك از چيني سفيد، 
سانتيمتر، سيفون سرخود، با  75×46×75تقريبي 

نشيمن و درپوش لواليي و وسايل داخلي منبع به 
  .طور كامل

 290301  

  

  دستگاه  1,230,000

توالت غربي، با فالش تانك از چيني رنگي، به ابعاد 
سانتيمتر، سيفون سرخود، با  75×46×75تقريبي 

منبع به  نشيمن و درپوش لواليي و وسايل داخلي
  .طور كامل

 290302  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  290501   .ازچيني سفيد، نوع ديواري) پيسوار(يورينال   دستگاه  423,500  
  290502   .از چيني رنگي، نوع ديواري) پيسوار(يورينال   دستگاه  423,500  
  

  دستگاه  402,500
ابعاد تقريبي  زيردوشي فوالدي لعابي سفيد، به

  .سانتيمتر 75×75
 290601  

  

  دستگاه  402,500
ابعاد تقريبي  زيردوشي فوالدي لعابي رنگي، به

  .سانتيمتر 75×75
 290602  

  

  دستگاه   
 75×75ابعادتقريبي  زيردوشي چدني لعابي سفيد، به

  .سانتيمتر
 290603  

  

  دستگاه   
ابعاد تقريبي  زيردوشي چدني لعابي رنگي، به

  .سانتيمتر 75×75
 290604  

  

  دستگاه  1,220,000
 72×72ابعاد تقريبي  شي چيني سفيد، بهزيردو

  .سانتيمتر
 290605  

  

  دستگاه  1,220,000
 72×72ابعاد تقريبي  زيردوشي چيني رنگي، به

  .سانتيمتر
 290606  

  

  دستگاه  735,500

 متر، سانتي 100×50به ابعاد تقريبي سينك ظرفشويي،
 7/0ضخامت حدود  به 8/18از فوالد زنگ ناپذير 

 16يك لگن به عمق تقريبي حدود داراي ليمتر، مي
 .سانتيمتر

 290801  

  

  دستگاه  1,769,000

 سانتيمتر، 150×50 ابعاد تقريبي  سينك ظرفشويي، به
 7/0ضخامت حدود  به 8/18از فوالد زنگ ناپذير 

سانتيمتر  16عمق تقريبي   لگن به ميليمتر، داراي دو
 .و يك سيني

 290802  

  

  دستگاه  1,991,000

 سانتيمتر، 170×50 ابعاد تقريبي  يي، بهسينك ظرفشو
 7/0ضخامت حدود  به 8/18از فوالد زنگ ناپذير 

سانتيمتر  16عمق تقريبي   لگن به ليمتر، داراي دومي
 .سيني دوو 

 290803  

  

  دستگاه  608,000

ليتر ساخته شده از  10ظرفيت تقريبي  فالش تانك، به
يز، ورق آهن گالوانيزه، شامل درپوش، شناور، سرر

با بست و پيچ  ميليمتر، 32دسته و زنجير، لوله تخليه 
  .و مهره

 290901  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه   

ليتر، شامل  10فالش تانك لعابي، به ظرفيت تقريبي 
درپوش، شناور، سرريز، دسته و زنجير، لوله تخليه 

  .، با بست و پيچ و مهرهميليمتر 32

 290902  

  

  دستگاه   
 32ا لوله كرمه ، بميليمتر 20كرمه  فالش والو

  .ميليمتر
 291001  

  291101   .كرمه گرد يا چهارگوش شبكهكفشوي برنجي، با   عدد  144,500  
  

  عدد  78,400

ابعاد  چدني لعابي، به شبكهكفشوي چدني لعابي، با 
 50قطر  سانتيمتر، سيفون سرخود، به 15×15تقريبي 
 .ميليمتر

 291102  

  

  عدد  732,000
رمه، توكاسه و دو پايه، شير مخلوط دست شويي ك

  .، با پولك، واشر و مهره كرمهميليمتر 15قطر  به
 291201  

  

  عدد  607,000
قطر  شير مخلوط دست شويي كرمه، نوع ديواري، به

  .، با پولك، واشر و مهره كرمهميليمتر 15
 291202  

  

  عدد  715,500
  شير مخلوط دست شويي كرمه، توكاسه و تك پايه،

  .متر، با پولك، واشر و مهره كرمهميلي 15به قطر 
 291203  

  

  عدد  1,188,000
 شير مخلوط دست شويي كرمه، توكاسه و سه پايه،

 .ميليمتر، با پولك، واشر و مهره كرمه 15به قطر 

 291204  

  

  عدد  757,500

، با ميليمتر 15قطر  شير مخلوط شلنگ دار كرمه، به
پولك كرمه، افشانك، قالب و شلنگ خرطومي 

 .سانتيمتر 120مه، به طول تقريبي كر

 291205  

  

  عدد  874,500
، با علم، ميليمتر 15شير مخلوط كرمه دوش، به قطر 

 .سردوش و بست كرمه

 291206  

  

  عدد  1,198,000

، با علم ميليمتر 15شير مخلوط كرمه دوش، به قطر 
سردوش، بست كرمه و يك عدد دوش كمر تلفني 

  .باسه راه تبديل مربوط كرمه

 291207  

  

  عدد  241,500

، با ميليمتر 15شير تكي شلنگ دار كرمه، به قطر 
پولك، افشانك، قالب و شلنگ خرطومي كرمه، به 

  .سانتيمتر 120طول تقريبي 

 291301  

  

  عدد  170,000
با  ميليمتر، 15شير تكي دنباله بلند كرمه، به قطر 

  .پولك كرمه
 291302  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  عدد  184,500
، با مهره، پولك ميليمتر 12، به قطر شير پيسوار كرمه

  .سانتيمتر 30و لوله كرمه، به طول تقريبي 
 291401  

  

  عدد  86,100
، براي دست شويي ميليمتر 32زير آب كرمه، به قطر 

  .و ظرفشويي، با درپوش الستيكي و زنجير
 291501  

  

  عدد   
، براي دست شويي ميليمتر 40زير آب كرمه، به قطر 

  .درپوش الستيكي و زنجير و ظرفشويي، با
 291502  

  

  عدد   
كرمه، به  شبكهبا  ميليمتر، 32زيرآب برنجي، به قطر 

  .انضمام درپوش الستيكي و زنجير
 291503  

  

  عدد   
كرمه، به  شبكه، با ميليمتر 40زيرآب برنجي به قطر 

  .انضمام درپوش الستيكي و زنجير
 291504  

  

  عدد   

و  شبكه، با يليمترم 40زيرآب برنجي، به قطر 
هاي رابط زنجير و درپوش  سرريز، كرمه با تمام لوله

  .الستيكي براي وان

 291505  

  

  عدد  257,000

 32سيفون كرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودي 
، همراه با لوله هاي رابط، پولك كرمه و تبديل ميليمتر

  .الستيكي

 291601  

  

  عدد  257,000

 40گلو، به قطر ورودي  سيفون كرمه، از نوع شتر
، همراه با لوله هاي رابط، پولك كرمه و تبديل ميليمتر

  .الستيكي

 291602  

  

  عدد  156,500
، با لوله هاي رابط ميليمتر 32سيفون برنجي، به قطر 
  .برنجي و تبديل الستيكي

 291603  

  

  عدد  283,000
، با لوله هاي رابط ميليمتر 40سيفون برنجي، به قطر 

  .تبديل الستيكي برنجي و
 291604  

  

  عدد  165,500
سه راه كرمه براي سينك دولگنه، با لوله هاي كرمه 

  .مربوط
 291605  

  

  عدد  162,000
، با ماسوره ميليمتر 15شير شلنگي برنجي، به قطر 

  .سرشلنگ، به طور كامل
 291701  

  

  عدد  213,000
، با ماسوره ميليمتر 20شير شلنگي برنجي، به قطر 

  .نگ، به طور كاملسرشل
 291702  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  عدد   
، با ماسوره ميليمتر 25شير شلنگي برنجي، به قطر 

  .سرشلنگ، به طور كامل
 291703  

  

  عدد   
، با ماسوره ميليمتر 15شيرشلنگي كرمه، به قطر 

  .سرشلنگ، به طور كامل
 291704  

  

  عدد   
، با ماسوره ميليمتر 20شير شلنگي كرمه، به قطر 

  .طور كاملسرشلنگ، به 
 291705  

  

  عدد   
، با ماسوره ميليمتر 25شير شلنگي كرمه، به قطر 

  .سرشلنگ، به طور كامل
 291706  
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   نشاني آتش  وسايل.  ام سي  فصل
  

   مقدمه
  
  . است  شده  زير مندرج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   وشرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت  به .1
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01  ---- 

 . شيردار آلومينيومي)  نشاني آتش  سرلوله(  النس 02

  . پرلون  از نخ  نشاني آتش  شلنگ  .6
  . )آلومينيومي( نشاني آتش  كوپلينگ  .7
  . نشاني آتش  جعبه  .8
  . نشاني آتش  مخصوص)  قوي فشار(  برنجي  شير فلكه  .9
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 عدد 423,500

) با ضامن يا بدون ضامن(النس آلومينيومي شيردار 
يك و يك ( 40نامي  سانتيمتر و به قطر 50به طول 
  .، با صافي)دوم اينچ

 300201 

  

  عدد  486,000

) با ضامن يا بدون ضامن(النس آلومينيومي شيردار 
دو و يك ( 65نامي سانتيمتر و به قطر  50به طول 
  .، با صافي)دوم اينچ

 300203  

  

  مترطول  101,000
بدون (شلنگ آتش نشاني از نخ پرلون تو الستيكي 

  .)يك و يك دوم اينچ( 40نامي  ، به قطر)كوپلينگ
 300601  

  

  مترطول  170,500
بدون (و الستيكي شلنگ آتش نشاني از نخ پرلون ت

  .)دو و يك دوم اينچ( 65نامي  ، به قطر)كوپلينگ
 300603  

  

  عدد  165,500
 40نامي  آتش نشاني، به قطرآلومينيومي كوپلينگ 

  .، بطور كامل)يك و يك دوم اينچ(
 300701  

  

  عدد  304,000
 65نامي  آتش نشاني، به قطرآلومينيومي كوپلينگ 

  .ل، بطور كام)دو و يك دوم اينچ(
 300703  

  

  عدد  1,050,000

 75×65×20جعبه آتش نشاني، به ابعادتقريبي 
سانتيمتر، مجهز به قرقره دوار، يك در، قفل ايمني، 
جاي مخصوص كليد، با دو دست رنگ ضد زنگ و 
  .يك دست رنگ روغني ، آماده براي نصب توي كار

 300801  

  

  عدد  1,926,000

 75×65×20جعبه آتش نشاني، به ابعاد تقريبي 
باز شو از دو (سانتيمتر، مجهز به قرقره دوار ، دو در، 

، قفل ايمني، جاي مخصوص كليد، با دو )جهت
دست رنگ ضد زنگ و يك دست رنگ روغني، 

  .آماده براي نصب توي كار

 300802  

  

  عدد  890,500

 75×65×20جعبه آتش نشاني، به ابعاد تقريبي 
ر، قفل ايمني، سانتيمتر، مجهز به قرقره دوار، يك د

جاي مخصوص كليد، با دو دست رنگ ضدز نگ و 
  .يك دست رنگ روغني، آماده براي نصب روي كار

 300803  

  

  عدد  493,500

، مخصوص آتش PN16 اي شيرفلكه برنجي دنده
، )يك و يك دوم اينچ( 40نامي  نشاني، ، به قطر
  .بدون كوپلينگ

 300901  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  عدد  596,000

، مخصوص آتش PN16 اي شيرفلكه برنجي دنده
، )دو و يك دوم اينچ( 65نامي  نشاني، ، به قطر
  .بدون كوپلينگ

 300903  

  
  

  



  لوازم آشپزخانه. و يكم  فصل سي
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   آشپزخانه  لوازم.  و يكم  سي  فصل 
  
   مقدمه 
  
و   يكمپرسور، كندانسور هواي  ، مجهز به ناپذير  از فوالد زنگ  ، با مخزن310305و  310304  هاي رديف  ، موضوع سازي يخ  ماشينهاي .1

، كمپرسور را  پرشدن  در صورت  كه  است  مكانيزمي  مجهز به  و مخزن  بوده  كوچك  يا هاللي  اي ، استوانه مكعبي  شكل به ، يخها الزم  كنترلهاي
  . است شده    پوشش  پخته  يا رنگ  ناپذير  از فوالد زنگ  دستگاه  كند، بدنه مي  خاموش

از   بندي عايق  سانتيگراد، شامل  درجه 2،  داخل  هواي  ، با دماي ساختماني  ، از نوع310403تا  310401  هاي رديف  موضوع  هاي سردخانه .2
   شبكه

  ، مجهز به مخصوص  با زهواربنديهاي  آلومينيوم  از ورق  نهايي  سانتيمتر و روكش 10  ضخامت  به  تزريقي  يا فوم  پالستوفوم  و پوشش  چوبي 
    ، شيرانبساط ، ترموستات يديي، مانند شير سولونو الزم  تجهيزات  با تمام  الكتريكي  ، اواپراتور و بادبزن هواييكمپرسور، كندانسور 

)Expansion Valve(قفل ، مجهز به ناپذير  از فوالد زنگ  و خارج  داخل  نهايي  با روكش  در سردخانه  و روشنايي  ، تابلو برق ، كليد اتوماتيك  
  .سانتيمتر 195  داخلي  ارتفاع  به  در دو طرف  بندي و قفسه  است  باز شدن  قابل  ز داخلا  كه  مخصوص

 .بعدي تكميل ميشود هاي رديفمربوط به كمترين ظرفيت شروع و متواليا ظرفيت مازاد با  رديف ي سردخانه مورد نظر، ازبها براي محاسبه  .3
  .سردخانه ياد شده استمورد استفاده، بهاي  هاي رديفحاصل جمع بهاي كل 

سانتيگراد،   درجه) ـ22(  بيست و دو  منهاي  داخلي  با دماي  سردخانه  كه  ، در صورتي310403تا  310401  هاي رديف  به  نسبت بها اضافه .4
  . است شده  ياد   درصد رديف )20(بيست باشد،   ساعت  رله  سانتيمتر و مجهز به 15  عايق  ضخامت

  . است  ياد شده  درصد رديف )5(پنج سانتيمتر باشد،  2حدود   ارتفاع  به  اي لبه  ميز داراي  كه  ، در صورتي310502  رديف  به  سبتبها ن اضافه .5
  .موضوع اين فصل از نوع مات است (Stainless Steel) ورقهاي فوالدي زنگ ناپذير. 6
  .اسب بخار است 341/1هر كيلو وات معادل بي تي يو در ساعت و  968/3هر كيلو كالري در ساعت معادل . 7
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .8
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .منقل و  ، گرمخانه اور گازي، سم گاز، ماهيتابه  پلوپز، اجاق 01

 ...و  نك پوست زميني سيب،خردكن وسبزي ندهرردكن،خگوشت،اره، چرخ 02

  يخسازي  ، ماشين سردكن  ، فريزر، بطري يخچال  03
  . سردخانه  04
  ...، كانتر و ، ترولي شو، قفسه شستشو، ديگ  تانك ساطور، تخته ميز، هود،  05
06   ----  
  .ترازو  07
  . كابينت  08
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 دستگاه 42,597,000

ليتر از نوع شعله غير  150پلوپز گازي، به ظرفيت 
مستقيم، با مخزن فوالدي زنگ ناپذير و بدنه خارجي 
از فوالد زنگ ناپذير، مجهز به شير تخليه، شير پركن، 

و پايلوت مشعل، ترموكوپل، درجه تنظيم شعله 
  ).گيرانه(

 310101 

  

  دستگاه  3,843,000

اجاق گاز زميني سه رديفه، به ابعاد تقريبي 
سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذير،  75×75×55

مجهز به صفحه و مشعل چدني، شيرهاي برنجي 
كيلو  28000قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتي 

  .كالري در ساعت

 310102  

  

  اهدستگ  4,696,000

اجاق گاز زميني چهار رديفه، به ابعاد تقريبي  
سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذير، 100×100×55

مجهز به صفحه و مشعل چدني، شيرهاي برنجي 
كيلو  54400قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتي 

  .كالري در ساعت

 310103  

  

  دستگاه  28,539,000

يك  پارچه، ماهيتابه گردان گازي، مخزن تابه چدني 
با دو تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذير به ابعاد تقريبي 

سانتيمتر، داراي مكانيزم گردان با  120×90×85
فرمان دستي، مجهز به شير قطع سريع مخصوص 

  ).گيرانه(گاز، ترموستات، ترموكوپل و پايلوت 

 310104  

  

  دستگاه  6,965,000

تقريبي سيب زميني سرخ كن گازي، به ابعاد كلي و 
سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذير،  60×90×85

داراي دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموكوپل و 
  .شيرتخليه روغن

 310105  

  

  دستگاه  12,014,000

اجاق گازفردار رستوراني، با بدنه از فوالد زنگ 
ناپذير، داراي چهارشعله روباز و يك دستگاه 

شيرهاي قطع و وصل  فردرزير، مجهز به مشعلهايي با
، فر مجهز به ترموستات و )گيرانه(گاز، پايلوت 

 90×90×85ترموكوپل، به ابعاد كلي و تقريبي 
  .سانتيمتر

 310106  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه  12,449,000

اجاق گاز فردار رستوراني، از فوالد زنگ ناپذير، 
داراي ) گريدل(داراي يك صفحه چدني روغن رو 

فردرزير، مجهز به  چهارشعله رو باز و يك دستگاه
مشعلهايي با شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت 

و فر مجهز به ترموستات و ترموكوپل، به ) گيرانه(
 .سانتيمتر 90×90×85ابعاد كلي و تقريبي 

 310107  

  

  دستگاه  11,007,000

سماور گازي خودكار، داراي يك مخزن توليدآب 
ليتر در ساعت، با دو  220جوش دايم به ظرفيت 

خزن در طرفين هر يك، به ظرفيت تقريبي پنج ليتر، م
  .با تمام متعلقات

 310108  

  

  دستگاه  13,818,000

گرمخانه و دمكن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقريبي 
سانتيمتر، با اسكلت از پروفيل مجوف  100×100×120

آهني و جدار خارجي از ورق فوالد زنگ ناپذير، با 
داراي مشعلهاي فوالدي، عايق بندي از پشم شيشه، 

شير قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموكوپل و 
  .داراي درهاي لواليي

 310109  

  

  دستگاه  23,689,000

گرمخانه و دمكن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقريبي 
سانتيمتر، با اسكلت از پروفيل مجوف  200×100×120

آهني و جدار خارجي از ورق فوالد زنگ ناپذير، با 
بندي از پشم شيشه، داراي مشعلهاي فوالدي،  عايق

شير قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموكوپل و 
  .داراي درهاي لواليي

 310110  

  

  دستگاه  4,205,000

منقل كباب پز، گازسوز روميزي، از فوالد زنگ 
ناپذير، مجهز به شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت 

ري آو و سيني در زيرمشعلها براي جمع) گيرانه(
  .سانتيمتر 96×56×36روغن، به ابعاد كلي و تقريبي 

 310111  

  

  دستگاه  4,588,000

منقل كباب پز، گازسوز پايه دار، از فوالد زنگ 
ناپذير، مجهز به شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت 

آوري  و سيني در زير مشعلها براي جمع) گيرانه(
 96×56×85روغن، به ابعاد كلي و تقريبي 

  .سانتيمتر

 310112  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه  12,983,000
روميزي، با سيني  22ماشين چرخ گوشت برقي نمره 

  .و كاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذير
 310201  

  

  دستگاه  14,417,000
روميزي، با سيني  32ماشين چرخ گوشت برقي نمره 

  .و كاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذير
 310202  

  

  دستگاه  16,306,000
اره استخوان بر برقي، نوع روميزي، با  ماشين

  .كيلو وات 25/0موتوري به قدرت حداقل 
 310203  

  

  دستگاه  26,955,000
ماشين اره استخوان بر برقي، نوع پايه دار، با موتوري 

  .كيلو وات 75/0به قدرت حداقل 
 310204  

  

  دستگاه  12,974,000
 ماشين برقي خردكن غذا، مجهز به سيستم ايمني، با

  .كيلو وات 25/0موتوري به قدرت حداقل 
 310205  

  

  دستگاه  12,974,000
ماشين رنده و سبزي خردكن برقي، مجهز به سيستم 

  .كيلو وات 25/0ايمني، با موتوري به قدرت حداقل 
 310206  

  

  دستگاه  7,914,000

ماشين سيب زميني خالل كن برقي، داراي موتوري 
با تمام وسايل كيلو وات،  25/0به قدرت حداقل 

  .استاندارد

 310207  

  

  دستگاه  11,038,000

تا  10ماشين سيب زميني پوست كن برقي، به ظرفيت 
از نوع )  دقيقه 3تا  1(كيلوگرم در هر مرتبه  15

كيلو  25/0ايستاده، با موتوري به قدرت حداقل 
  .وات

 310208  

  

  دستگاه  20,347,000

تر، با لگن لي 20ماشين مخلوط كن برقي به ظرفيت 
از فوالد زنگ ناپذير و سيستم تغييرسرعت و سه 

كيلو  55/0عدد بهمزن مختلف، به قدرت حداقل 
  .وات

 310209  

  

  دستگاه  10,219,000

، با تيغه برش به )ورقه كن(ماشين برش اغذيه برقي 
سانتيمتر، بدنه آلومينيومي آنودايز شده و  25قطر 

ت و مكانيزم كيلو وا 35/0موتوري به قدرت حداقل 
 .تنظيم ضخامت برش

 310210  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه  150,202,000

ماشين ظرفشويي برقي خودكار، با بدنه اي از فوالد 
زنگ ناپذير، مجهز به گرمكن برقي و پمپ شستشو، 

 200كنترلهاي الزم با تسمه نقاله، به ظرفيت تقريبي 
درساعت و موتوري با ) سانتيمتر 50× 50(سبد

  .يلو واتك 15/1قدرت حداقل 

 310211  

  

  دستگاه  152,223,000

ماشين ظرفشويي برقي خودكار، با بدنه اي از فوالد 
زنگ ناپذير، مجهز به گرمكن برقي و پمپ شستشو، 

 100كنترلهاي الزم با تسمه نقاله، به ظرفيت تقريبي 
درساعت و موتوري با ) سانتيمتر 50× 50(سبد

  .كيلو وات 75/0قدرت حداقل 

 310212  

  

  دستگاه  88,936,000

ماشين ظرفشويي برقي نيمه خودكار، با بدنه اي از 
فوالد زنگ ناپذير، مجهز به گرمكن برقي، پمپ 

سبد  50شستشو و كنترلهاي الزم، به ظرفيت تقريبي 
  .در ساعت) سانتيمتر 50× 50(

 310213  

  

  دستگاه  34,733,000

يخچال ايستاده چهار در، با روكش داخلي از ورق 
از ورق فوالد زنگ ) قابل رويت(ينيوم و خارجي آلوم

ناپذير، مجهز به كمپرسور و كندانسورهوايي و 
 170×80×205كنترلهاي الزم، به ابعاد كلي و تقريبي 

  .سانتيمتر

 310301  

  

  دستگاه  27,441,000

از ورق ) قابل رويت(فريزر شش در، بابدنه خارجي 
نسور فوالدزنگ ناپذير، مجهز به كمپرسور و كندا

هوايي و كنترلهاي الزم، به ابعاد كلي و تقريبي 
  .سانتيمتر 170×75×90

 310302  

  

  دستگاه  20,149,000

بطري سردكن با درهاي كشويي، با بدنه خارجي 
از ورقه فوالد زنگ ناپذير، مجهز به ) قابل رويت(

كمپرسور و كندانسور هوايي و كنترلهاي الزم به ابعاد 
  .سانتيمتر 160×75×110كلي و تقريبي 

 310303  

  

  دستگاه  38,131,000
كيلوگرم در  200ماشين يخ سازي، به ظرفيت نامي 

  .كيلوگرم 200ساعت، با مخزني به گنجايش  24
 310304  

  

  دستگاه  34,148,000
كيلوگرم در  100ماشين يخ سازي، به ظرفيت نامي 

  .كيلوگرم 150ساعت، با مخزني به گنجايش  24
 310305  
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  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  310401   .مترمكعب 15تا  10سردخانه، با حجم داخلي   مترمكعب  13,854,000  
  

  مترمكعب  13,349,000
 20تا 15سردخانه، با حجم داخلي بيش از 

  .مترمكعب
 310402  

  

  مترمكعب  13,664,000
 30تا 20سردخانه، با حجم داخلي بيش از 

  .مترمكعب
 310403  

  

  مترمربع  5,269,000

يواري، ساخته شده از ورق هود مركزي سقفي يا د
آلومينيوم آنودايزشده به ضخامت يك ميليمتر، با 
اسكلت از پروفيل آهني مجوف، مجهز به فيلترهاي 

سانتيمتر، قابل  5چربي گيرآلومينيومي به ضخامت 
مترمربع به  25/0تعويض و شستشوبا سطح حداقل 

ازاي هر مترمربع از سطح بخارگير هود، سيم كشي 
دي، چراغهاي ضد رطوبت به شمار يك در لوله فوال

متر مربع سطح بخار گير، با  5/1عدد براي هر 
ل امجراي خروجي هوا، قابل انطباق با نقشه كان
  .كشي، با وسايل اتصال و نصب و بستهاي مربوط

 310501  

  

  مترطول  4,734,000

به ضخامت  8/18ميزكار، با رويه فوالد زنگ ناپذير 
ر به وسيله نئوپان تقويت و ميليمتر، كه از زي 25/1

 4×4صداگيري شده است، داراي پايه هاي پروفيل 
سانتيمتر از فوالد زنگ ناپذير قابل تنظيم، به عرض 

سانتيمتر با يك طبقه مشبك  85و ارتفاع  65
در ميزهاي ديواري رويه سمت . گالوانيزه در زير

  .سانتيمتر لبه داشته باشد 5ديوار بايد حداقل 

 310502  

  

  مترطول  4,251,000

ميزكار، با رويه اي از چوب جنگلي به ضخامت كلي 
 4×4سانتيمتر، داراي پايه هاي پروفيل  5تا 

سانتيمتر از فوالد زنگ ناپذير قابل تنظيم، به عرض 
سانتيمتر، با يك طبقه مشبك  85و ارتفاع  65

  .گالوانيزه در زير

 310503  

  

  دستگاه  1,700,000

الد زنگ ناپذير دو جداره، با كشوي ميز از ورق فو
سانتيمتر و جعبه كشو به  50×12قاب كشو به ابعاد 

سانتيمتر، با دستگيره، ريل و قرقره  50عمق 
  .بلبرينگي

 310504  
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  دستگاه  2,786,000

تخته ساطور، از چوب سخت جنگلي به 
سانتيمتر، كه به وسيله پيچ و مهره  50×50×30ابعاد

شده و روي چهار  قطعات چوب به يگديگر محكم
فوالد زنگ ناپذير قرار  5×5پايه فلزي از پروفيل 

  .سانتيمتر 85گرفته است، به ارتفاع كلي 

 310505  

  

  دستگاه  10,216,000

 85×240×65ميز لگن دار، به ابعاد كلي و تقريبي 
سانتيمتر، داراي دولگن پرس شده به ابعاد تقريبي هر 

ز داراي سانتيمتر، كه رويه مي 30×60×46لگن 
شيارهاي برجسته براي جلوگيري از جمع شدن آب 

  .باشد

 310506  

  

  دستگاه  9,113,000

به ابعادكلي و تقريبي هاي فلزي،  با پايهميز لگن دار، 
سانتيمتر، داراي دولگن پرس شده به  85×180×65

سانتيمتر، كه رويه  30×60×46ابعاد تقريبي هر لگن 
جلوگيري از جمع ميز داراي شيارهاي برجسته براي 

  .شدن آب باشد

 310507  

  

  دستگاه  8,483,000

تانك شستشوي سبزي و سيب زميني لبه دار، با بدنه 
هاي گرد به شكل  اي از فوالد زنگ ناپذير و گوشه

پرس شده، داراي زيرآب، سرريز و صافي به عمق 
 120×65×85سانتيمتر، به ابعادكلي و تقريبي  30

 4×4ي فلزي از پروفيل سانتيمتر، داراي پايه ها
  .سانتيمتر از فوالد زنگ ناپذير

 310508  

  

  دستگاه  2,299,000

شبكه ديگ شوي، شامل يك صفحه به ابعاد 
 5×5هاي  سانتيمتر، متشكل از ناوداني 120×80

 5سانتيمتر از فوالد زنك ناپذير كه با فاصله 
  .سانتيمتري قرار گرفته است

 310509  
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  دستگاه  8,954,000

سه نگهداري ديگ، چهار طبقه، متشكل از قف
سانتيمتر از فوالد زنگ ناپذير، كه  5×3ناودانيهاي 

. در كالفي از فوالد زنگ ناپذير مستحكم شده است
سانتيمتر، از يكديگر قرار دارند،  5ناودانيها به فاصله 

سانتيمتر، از فوالد زنگ  5×5هاي قفسه نبشي  پايه
 200×100×60فسه ناپذير، ابعاد كلي و تقريبي ق

  .سانتيمتر است

 310510  

  

  دستگاه  5,542,000

قفسه نگهداري ظروف تميز، چهار طبقه از ورق 
فوالد زنگ ناپذير يك ميليمتري، كه لبه هاي آن از 
چهار طرف به داخل خم شده است و داراي چهار 

ميليمتري  25/1سانتيمتري از ورق  5×5عدد نبشي 
بعاد كلي و تقريبي فوالد زنگ ناپذير است، به ا

  .سانتيمتر 200×42×92

 310511  

  

  دستگاه  4,051,000

قفسه سيخ كباب، داراي شش طبقه، از ورق فوالد 
طرف براي قراردادن سيخ باز ك زنگ ناپذير كه از ي

  .سانتيمتر 50×60×40است، به ابعاد كلي و تقريبي 

 310512  

  

  دستگاه  3,328,000

شكل مكعب، كه  محفظه نگهداري از حبوبات، به
سانتيمتر از ورق  70×60×60ابعاد كلي و تقريبي 

فوالد زنگ ناپذير يك ميليمتري و داراي يك عدد 
در، در قسمت فوقاني و چهار چرخ الستيكي در زير 

  .است

 310513  

  

  دستگاه  10,763,000

حوضچه چلو صاف كن، به ابعاد كلي و تقريبي 
ذير و لگن سانتيمتر از فوالد زنگ ناپ 170×85×75

سانتيمتر است كه  25از فوالد زنگ ناپذير به عمق 
در تمام طول اسكلت داراي سوراخي در گوشه به 
قطر دو و يك دوم اينچ، با زيرآب، سيفون و يك 
شبكه در قسمت پاياني از فوالد زنگ ناپذير و قابل 

  .برداشت

 310514  
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  دستگاه  6,001,000

ز فوالد زنگ لگن متحرك، تشكيل شده از يك لگن ا
سانتيمتر،  60×46×30ناپذير به ابعاد كلي و تقريبي 

هايي از  داراي زيرآب و درپوش كه به روي پايه
فوالد زنگ ناپذير نصب شده و داراي چهار چرخ 

  .باشد كه دو عددآن مجهز به ترمز است الستيكي مي

 310515  

  

  دستگاه  5,876,000

ترولي حمل غذا و ظروف، به ابعاد كلي و 
سانتيمتر از ورق فوالد زنگ  90×85×50تقريبي

ناپذير به ضخامت يك ميليمتر، با كالف بندي و پايه 
هاي لوله اي از فوالد زنگ ناپذير، داراي چهار عدد 

  .چرخ الستيكي كه دو عددآن مجهز به ترمز است

 310516  

  

  دستگاه  17,433,000

ترولي گرم براي حمل و نگهداري غذاي گرم، به 
سانتيمتر با بدنه  105×55×90كلي و تقريبي ابعاد 

خارجي از ورق فوالد زنگ ناپذير يك ميليمتري، 
داراي چهار عدد لگنچه سلف سرويس دردار به 

سانتيمتر، دو عدد يك يكم ودو عدد  20تا 15عمق 
يك دوم در قسمت بااليي و لگنچه اي با درهاي 
كشويي در قسمت پايين، مجهز به المنت حرارتي 

به ظرفيت دو كيلووات، ترموستات و كليد خشك، 
كننده دستگاه، جداره ها كال عايق  خاموش و روشن

ترولي داراي چهار چرخ الستيكي . حرارتي شده
  .است كه دو عددآن مجهز به ترمزمي باشد

 310517  

  

  دستگاه  9,754,000

كانتر سيني و قاشق و چنگال، با رويه اي از ورق 
ميليمتر و  25/1ه ضخامت ب 8/18فوالد زنگ ناپذير 

سانتيمتر، كه  80×110×160به ابعاد كلي و تقريبي 
داراي يك طبقه براي قراردادن سيني و همچنين دو 
. طبقه براي نگهداري كارد، قاشق و چنگال است

كانتر به طور كامل از قابهاي فلزي دكوراتيو شده 
  .است

 310518  
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  دستگاه  18,112,000

تقويت شده و طبقه مياني و كف كانتر ساده، با رويه 
 25/1 به ضخامت 8/18از فوالد زنگ ناپذير 

ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها و درهاي 
كشويي دوجداره كال از فوالدزنگ ناپذير يك 

 180×80×85ميليمتري، به ابعاد كلي و تقريبي 
سانتيمتر، جبهه و تمام كانتر از قابهاي فلزي دكوراتيو 

  .شده است

 310519  

  

  دستگاه  18,826,000

كانترساده، بدون در با رويه تقويت شده و طبقه 
به ضخامت  8/18مياني و كف از فوالد زنگ ناپذير 

ميليمتر، كالف بندي، پايه ها و جدارها فوالد  25/1
زنگ ناپذير يك ميليمتري ابعاد كلي و 

سانتيمتراست، جبهه و تمام  180×80×85تقريبي
  .فلزي دكوراتيو شده استكانتر از قابهاي 

 310520  

  

  دستگاه  19,918,000

كانتر زير سماوري، با رويه تقويت شده و طبقه 
به ضخامت  8/18مياني و كف از فوالد زنگ ناپذير 

ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها و  25/1
درهاي كشويي دوجداره، كال از فوالد زنگ ناپذير 

ابعاد كلي و  به ضخامت يك ميليمتر، به 8/18
سانتيمتر است، جبهه و تمام  180×80×85تقريبي

كانتر از قابهاي فلزي دكوراتيو شده و مجهز به يك 
سانتيمتر است،  15تشتك شبكه دارآب رو به عرض 

به طوري كه آب اضافي سماور از طريق شبكه به 
  .فاضالب مرتبط شود

 310521  
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  دستگاه  29,023,000

ويه صاف و تقويت شده با كانتر گرم روبسته، با ر
به  8/18طبقات مشبك از فوالد زنگ ناپذير 

ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها  25/1ضخامت 
و درهاي كشويي دو جداره عايق شده، كال از فوالد 

به ضخامت يك ميليمتر، گرمايش  8/18زنگ ناپذير 
با المنت حرارتي خشك از فوالد زنگ ناپذير به 

كيلو وات، با كنترل ترموستاتيك و قدرت حداقل سه 
با كليدقطع و وصل، چراغ سيگنال، به ابعاد كلي و 

سانتيمتر، جبهه و تمام كانتر از  180×80×85تقريبي
  .قابهاي فلزي دكوراتيو شده است

 310522  

  

  دستگاه  28,808,000

، با رويه تقويت شده براي )بن ماري(كانترگرم 
به  8/18زنگ ناپذير گرم و بدنه از فوالد   تشتك آب
ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها  25/1ضخامت 

و درهاي كشويي دو جداره عايق شده، كال از فوالد 
به ضخامت يك ميليمتر، بايك  8/18زنگ ناپذير 

وان آب گرم عايق شده در سطح باال از ورق فوالد 
ميليمتر، داراي  25/1به ضخامت  8/18زنگ ناپذير 

با ابعاد متفاوت، كه به وسيله  ظرفهاي خوراك
المنتهاي حرارتي از نوع آبي گرم ميشود و در 

اي مجهز به درهاي  قسمت زيرين كانتر، قفسه
كانتر . كشويي و المنتهاي برقي حداقل سه كيلووات

مجهز به ترموستات، كليد قطع و وصل، شير شناور، 
قسمتهاي قابل رويت كانتر از . سرريز و تخليه است

به ضخامت يك  8/18د زنگ ناپذير ورق فوال
سانتيمتر، جبهه  180×80×85ميليمتر و به ابعاد كلي 

  .و نماي كانتر از قابهاي فلزي دكوراتيو شده است

 310523  
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  دستگاه  40,110,000

، با رويه صاف از ورق فوالد )يخچالي(كانتر سرد 
ميليمتر، با  25/1به ضخامت  8/18زنگ ناپذير 

و درهاي ) با پالستوفوم(عايق شده محفظه دو جداره 
با لوال و يراق آالت (مخصوص يخچالي 

، جدارهاي داخل و خارج با كالف )مخصوص
بندي، پايه ها و طبقه هاي مشبك داخل، كال از فوالد 
زنگ ناپذير مجهز به ماشين آالت برودتي، با 

كيلو وات و  15/0كندانسور هوايي به قدرت حداقل 
به ابعاد كلي و تقريبي  كنترلهاي مورد لزوم،

  .سانتيمتر 180×80×85

 310524  

  

 دستگاه  28,308,000

، با رويه صاف از ورق فوالد )يخچالي(كانتر سرد 
ميليمتر، با  25/1به ضخامت  8/18زنگ ناپذير 

با ) با پالستوفوم(محفظه دو جداره عايق شده 
با لوال و يراق آالت (درهاي مخصوص يخچالي 

داخل و خارج با كالف  ، جدارهاي)مخصوص
بندي، پايه هاو طبقه هاي مشبك داخل، كال از فوالد 
زنگ ناپذير، مجهز به ماشين آالت برودتي، با 

كيلووات و  15/0كندانسور هوايي به قدرت حداقل 
كنترلهاي مورد لزوم، به ابعاد كلي و تقريبي 

سانتيمتر و مجهز به تشتك سرد  180×80×85
به ضخامت  8/18گ ناپذير شونده از ورق فوالد زن

سانتيمتر  110×50×15ميليمتر، به ابعاد تقريبي  25/1
و عايق شده، با ماشينهاي برودتي مستقل به قدرت 

  .كيلووات و كنترلهاي الزم 15/0حداقل 

 310525  

  

  دستگاه  8,626,000

به  8/18كانتر صندوق، با رويه از فوالد زنگ ناپذير 
يك عدد كشوي ميليمتر، داراي  25/1ضخامت 

دار مناسب، براي استفاده يك دستگاه ماشين  قفل
 130×40×85صندوق به ابعاد كلي و تقريبي 

و كال از ورق فوالد زنگ ناپذير  Lسانتيمتر، به شكل 
  .و جبهه دكوراتيو

 310526  



  لوازم آشپزخانه. و يكم  فصل سي
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

  
 

115 

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  مترطول  1,988,000

رف روي سلف سرويس، شامل پايه از پروفيل 
خك كه روي آن فوالدي زنگ ناپذير، داراي يك شا

 25يك طبقه از فوالد زنگ ناپذير به عرض 
  .سانتيمتر، به طور افقي قرار دارد

 310527  

  

  مترطول  765,500
اي، براي تعبيه در جلوي رف، با  ديواره حفاظ شيشه

  .بستهاي الزم به ضخامت هشت ميليمتر
 310528  

  

  مترطول  1,306,000

ر، كه سه ريل هدايت سيني از ورق فوالد زنگ ناپذي
عدد برآمدگي در طول ريل تعبيه شده و به وسيله 
گونياهايي از فوالد زنگ ناپذير به بدنه كانترها متصل 

  .است

 310529  

  

  مترطول  1,054,000

سانتيمتر، ساخته  90نرده هدايت مشتري، به ارتفاع 
هاي فوالدي زنگ ناپذير قائم كه در  شده از لوله

جاسازي و استوار  هاي چدني مدور تراش شده پايه
 120هاي  هاي قائم در فاصله لوله. گشته است

سانتيمتري، به وسيله زنجيرهاي دكوراتيو به يكديگر 
  .متصل شده است

 310530  

  

  دستگاه  2,906,000
كيلوگرم، با صفحه  200ترازوي باسكولي، به ظرفيت 

  .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310701  

  

  دستگاه  4,363,000
كيلوگرم، باصفحه  500باسكولي، به ظرفيت ترازوي 

  .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310702  
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  مترطول  5,844,000

آهن رنگ شده،  بدنه ساخته شده از كابينت زميني، با
به ضخامت حداقل يك ميليمتر، رويه كابينت از ورق 

ميليمتر،  25/1به ضخامت  8/18فوالدي زنگ ناپذير 
ه به طور يكپارچه از زير اي در قسمت عقب ك با لبه

رويه درهاي دو . تقويت و صداگيري شده است
جداره كابينت از قطعات كشيده شده فوالد زنگ 

. به ضخامت حداقل يك ميليمتر است 8/18ناپذير 
درها به وسيله لوالهاي فلزي به بدنه متصل بوده و 

كابينت داراي طبقه مياني قابل . داراي دستگيره است
به ضخامت  8/18الد زنگ ناپذير تنظيم و از فو

ميليمتر و داراي پايه هاي قابل تنظيم جوش  25/1
 65شده به ريلهاي تقويتي زير است، عمق كلي 

  .سانتيمتر است 85سانتيمتر و ارتفاع آن 

 310801  

  

  مترطول  4,212,000

كابينت ديواري، با بدنه ساخته شده از ورق آهن 
رويه، درهاي  رنگ شده به ضخامت يك ميليمتر، با

به  8/18دو جداره از فوالد كشيده شده زنگ ناپذير 
ضخامت يك ميليمتر، كه به وسيله لوالهاي فلزي به 
بدنه متصل است و داراي يك طبقه مياني قابل تنظيم 

 25/1به ضخامت  8/18از فوالد زنگ ناپذير 
 60و ارتفاع  30ميليمتر است، كابينت به عمق 

  .سانتيمتر است

 310802  

  

  مترطول  4,094,000

كابينت زميني، ساخته شده از ورق فوالدي گالوانيزه، 
با يك دست رنگ روغني و يا ورق فوالدي سياه با 
دو دست رنگ ضدزنگ و يك دست رنگ روغني، 

 18به ضخامت يك ميليمتر، با رويه اي از نئوپان 
ميليمتري و روكش از فرميكاي استخواني، كابينت به 

  .سانتيمتر است 85ر و ارتفاع سانتيمت 50عمق 

 310803  
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  گير سختي.  و دوم  سي  فصل
  

   مقدمه
  
  بار 7با فشار كار   گالوانيزه  فوالدي  گير از ورق سختي  منبع  ، شامل دستي  از نوع، 1  گروه  هاي رديف  گير، موضوع سختي  دستگاههاي .1

(100 psi) ،مجهز به   كنتور آبدستي،  هاي، شير)باشند  مقاوم  مواد شيميايي  بايد در مقابل  دو منبعهر (  ضدخورندگي  با پوشش  نمك  آب  منبع
  .است  مخصوص  و رزينزنگ اعالم خبر شستشوي معكوس 

  بار 7كار  با فشار  گالوانيزه  فوالدي  گير از ورق سختي  منبع  ، شاملاز نوع نيمه خودكار، 2  گروه  هاي رديف  گير، موضوع سختي  دستگاههاي .2
(100 psi)، با كنترلهاي نيمه خودكار از جمله ) باشند  مقاوم  مواد شميايي  بايد در مقابل  هر دو منبع(  ضدخورندگي  با پوشش  نمك  آب  منبع
  .ستا  مخصوص  و رزينبه طور خودكار  براي شستشوي معكوس  مجهز به زنگ اعالم خبر كنتور آب دستي،  وضعيتي  شير سه

 . است شده    حداكثر محاسبه  حالت  ، براي آب  دايمي  و مقدار جريان  تصفيه  تقدر .3

  .در دقيقه است (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر در دقيقه معادل  .4
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .5
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . گير دستي سختي  دستگاه 01

 .نيمه خودكارگير  سختي  دستگاه 02
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 دستگاه 18,500,000

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 
  .ليتر در دقيقه 26گرين و جريان آب  30000

 320102 

  

  دستگاه  25,097,000
دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 

  .ليتر در دقيقه 45گرين و جريان آب  60000
 320103  

  

  دستگاه  35,103,000
دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 

  .دقيقه ليتر در 83گرين و جريان آب  100000
 320104  

  

  دستگاه  43,533,000
دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 

  .ليتر در دقيقه 120گرين و جريان آب  200000
 320107  

  

  دستگاه  53,215,000

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 
ليتر در  190تا  120گرين و جريان آب  از  270000

  .دقيقه

 320109  

  

  دستگاه  65,286,000
دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 

  .ليتر در دقيقه 190گرين و جريان آب  360000
 320110  

  

  دستگاه  73,340,000

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 
ليتر در  320تا  190گرين و جريان آب از  450000

  .دقيقه

 320113  

  

  دستگاه  98,809,000

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 
ليتر در  420تا  320گرين و جريان آب از  630000

  .دقيقه

 320116  

  

  دستگاه  119,346,000

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 
ليتر در  490تا  450گرين و جريان آب از  840000

  .دقيقه

 320118  

  

  دستگاه  178,749,000
دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه 

  .ليتر در دقيقه 490گرين و جريان آب  1110000
 320119  

  

  دستگاه  31,809,000
دستگاه سختي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت 

  .ليتر در دقيقه 26گرين و جريان آب  30000تصفيه 
 320201  

  

  دستگاه  33,975,000
ي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت دستگاه سخت

  .ليتر در دقيقه 45گرين و جريان آب  60000تصفيه 
 320202  

  

  دستگاه  42,848,000
دستگاه سختي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت 

  .ليتر در دقيقه 83گرين و جريان آب  100000تصفيه 
 320203  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه  58,902,000

ل نيمه خودكار، به قدرت دستگاه سختي گير با كنتر
ليتر در  120گرين و جريان آب  200000تصفيه 
  .دقيقه

 320206  

  

  دستگاه  68,172,000

دستگاه سختي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت 
 190تا  120گرين و جريان آب از  270000تصفيه 

  .ليتر در دقيقه

 320208  

  

  دستگاه  73,238,000

ل نيمه خودكار، به قدرت دستگاه سختي گير با كنتر
ليتر در  190گرين و جريان آب  360000تصفيه 
  .دقيقه

 320209  

  

  دستگاه  99,217,000

دستگاه سختي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت 
 320تا  190گرين و جريان آب از  450000تصفيه 

  .ليتر در دقيقه

 320212  

  

  دستگاه  127,777,000

رل نيمه خودكار، به قدرت دستگاه سختي گير با كنت
 420تا  320گرين و جريان آب از  630000تصفيه 

  .ليتر در دقيقه

 320215  

  

  دستگاه  167,287,000

دستگاه سختي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت 
 490تا  450گرين و جريان آب از  840000تصفيه 

  .ليتر در دقيقه

 320216  

  

  دستگاه  193,500,000

ي گير با كنترل نيمه خودكار، به قدرت دستگاه سخت
ليتر در  490گرين و جريان آب  1110000تصفيه 
  .دقيقه

 320217  



  ها مخازن و مبدل. و سوم  فصل سي
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 
 

120 

  ها و مبدل  زناخم.  و سوم  سي  فصل
  
   قدمهم
  
  .هاي بخار و كندانس پيش بيني نشده است براي استفاده در سيستم 330301و  330201 هاي رديفمخازن موضوع . 1
  بدون درز  مسي  هاي لولهكويل از   شاملآب به آب،  )Shell And Tube(  اي لحظه  ، نوع6  گروه  هاي رديف  ، موضوع حرارتي  مبدلهاي .2
  )U است  بار 10فشار كار   ، براي الزم  هاي و مهره  و پيچ  ، بوشن با فلنج  چدني  و كالهك  فوالدي  ، پوسته تعويض  قابل )شكل .  

 . است  ريال )1200000(يك ميليون و دويست هزار  ، حرارتي  سطح   متر مربعهر   افزايش  ازاي ، به6  گروه  هاي رديف  به  نسبت بها اضافه .3
  .شود كسر متر مربع متناسبا محاسبه مي

  . است  هشد  زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .4
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
01  ---- 

 .فشار  تحت  مخزن 02

  .)يكاتمسفر( باز  خزنم  03
  . گازوييل  مخزن  04
  . كويل  05
  . حرارتي  مبدل  06



  ها و مبدل  زناخم.  و سوم  سي  فصل
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 

121 

  

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 كيلوگرم 36,800

تحت فشار، ساخته شده از ورق فوالدي  مخزن
ها و  گالوانيزه، به ابعاد و ضخامت تعيين شده درنقشه

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد كافي، 
  .هاي مربوط همراه با پايه

 330201 

  

  كيلوگرم  36,900

، ساخته شده از ورق فوالدي )يكاتمسفر(مخزن باز 
ها و  ده درنقشهگالوانيزه، به ابعاد و ضخامت تعيين ش

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد كافي، 
  .هاي مربوط همراه با پايه

 330301  

  

  كيلوگرم  24,300

مخزن گازوييل، ساخته شده از ورق آهن سياه به 
ابعاد و ضخامت تعيين شده در نقشه ها و 
مشخصات، با يك دست رنگ ضد زنگ، و دوال 

، با يك دست گوني و سه قشر قير براي مخازن دفني
رنگ ضد زنگ و دو دست رنگ اكليل براي مخازن 

  .زميني، شامل پايه و دريچه بازديد و بوشنهاي الزم

 330401  

  

  فوت مربع  449,500

كويل، ساخته شده با لوله مسي بدون درز، براي 
نصب داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجي، به 
ظرفيت حرارتي مشخص شده در جدول مشخصات، 

  .ام فلنج، واشر و پيچ و مهره الزمبه انضم

 330501  

  

  دستگاه  2,388,000
فوت  5/2(متر مربع  23/0مبدل، با سطح حرارتي 

  .ميليمتر 100و قطر پوسته  )مربع
 330601  

  

  دستگاه  5,305,000
فوت  8(متر مربع  74/0 مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 150و قطر پوسته  )مربع
 330602  

  

  دستگاه  9,169,000
فوت  15( متر مربع 39/1مبدل، با سطح حرارتي 

  .ميليمتر 200و قطر پوسته  )مربع
 330603  

  

  دستگاه  15,766,000
فوت  27( متر مربع 51/2مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 250و قطر پوسته  )مربع
 330604  

  

  دستگاه  31,461,000
فوت  61( متر مربع 67/5 مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 300و قطر پوسته  )مربع
 330605  

  

  دستگاه  43,334,000
فوت  83( متر مربع 71/7 مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 350و قطر پوسته  )مربع
 330606  
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

  دستگاه  54,749,000
فوت  107( متر مربع 94/9مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 400و قطر پوسته  )مربع
 330607  

  

  گاهدست  67,216,000
فوت  129(متر مربع  98/11 مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 450و قطر پوسته  )مربع
 330608  

  

  دستگاه  88,355,000
فوت  170( متر مربع 79/15 مبدل، با سطح حرارتي

  .ميليمتر 500و قطر پوسته  )مربع
 330609  
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  ها گاه تكيه و ها بست.  و چهارم  سي  فصل
  

   مقدمه
  
  . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  يها گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  هولتمنظور س  به .1
  .هستند  فصل  اين  از شمول  خارج  لوله  براي  اي كارخانه  ساخته پيش  هاي بست .2
  
  

  ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
  

  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . يا آويز فوالدي گاه ، تكيهتبس 01

 . يا آويز آلومينيومي  گاه ، تكيهبست 02

03   ----  
04   ----  
  ). غلطك با(  هادي  هاي گاه تكيه  05
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 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

  

 كيلوگرم 34,300

بست، آويز يا تكيه گاه فوالدي، براي نگهداشتن 
، ساخته شده از تسمه، ها دستگاهلوله، كانال و 

گرد، نبشي، ناوداني، پروفيلهاي مختلف و مانند  ميل
و اتصاالت الزم، يك دست   آن، همراه با پيچ و مهره

رنگ ضد زنگ و يك دست رنگ روغني، طبق نقشه 
  .ها و مشخصات

 340101 

  

  كيلوگرم  142,500

بست، آويز يا تكيه گاه آلومينيومي، براي نگهداشتن 
، ساخته شده از تسمه و ساير ها دستگاهله، كانال و لو

و اتصاالت الزم، طبق   پروفيلها، همراه با پيچ و مهره
  .نقشه ها و مشخصات

 340201  

  

  كيلوگرم  56,900

تكيه گاه،  آويز يا بست براي لوله ها، شامل غلطك 
گرد، پيچ و  چدني و پايه از نبشي يا ناوداني باميل

م،  با يك دست رنگ ضد زنگ مهره و اتصاالت الز
  .و يك دست رنگ روغني

 340501  
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   دستمزدي  كارهاي.  و پنجم  سي  فصل
  

   مقدمه
  : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  كارهايرديف و بهاي واحد شرح برآورد،   تهيه  هنگام. شود مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1- 1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
  .دشو مي  درج  فصلاين در 

  .دستورالعمل كاربرد) 4- 5(و ) 3-5(، )2- 5(درج شده در بندهاي  هزينه تهيه مدارك و انجام خدماتي مانند موارد. 2- 1
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 مقدار  )ريال(بهاي واحد  واحد شرح شماره

 
 )ريال(بهاي كل
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  كار پاي  مصالح. 1  پيوست 
  
   مقدمه 
  
  كار، طبق  اجراي  يزمان  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اتعملي  اجراي  براي  شود كه مي  القتا  مصالحي كار، به پاي  مصالح. 1

ورود   هنگام. باشد  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  شود كه نگهداري  شكلي به  طور مرتب به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
  .شود  تنظيم  نظارت  ، با حضور دستگاه است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه به  مصالح

،  منظم  صورت به  در كارگاه  مصالح  كيلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگيري  ، هزينةپيوستاين  1  شماره  جدول  هاي رديف بهاي واحددر . 2
  .نخواهد شد  ، انجام كيلومتر مصالح 30مازاد بر   حمل  براي  اختيپرد  گونه  و هيچ  است  شده  منظور

كار   پاي  واحد مصالح  ، بهاي مربوط  فصل  هاي رديفواحد   بهاي ، بهاين پيوست 2  شماره  جدولدر   شده  درج  متوسط  ضرايب  با اعمال. 3
  .شود مي  تعيين

  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت  صورت  تهيه  هنگام. 4
  .شود وضعيتها منظور مي  در صورت ،پيمانكار  پيشنهادي هاي باالسري و ضريب  با احتساب  با احتسابو  3 ،2  بندهاي  كار، موضوع پاي
  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به  ، متعلق هاي موقتوضعيت  صورت در  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  تمام. 5

  از صورت  از كسر آن  ، پس حالت  در اين. باشد  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  عمليات  اجراي  براي  كه  ، مگر مصالحي نخواهد داشت  كارگاه
  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  و موافقت  نظارت  تواند با پيشنهاد دستگاه ، پيمانكار مي)باشد  نظور شدهم  وضعيت  در صورت  چنانچه( وضعيت

  .كند
  در مقابل  كه  مناسبي  و پيمانكار بايد آنها را در محل  پيمانكار است  عهده ، به پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئوليت. 6

  .كند نگهداريباشد،   مصون  و ساير عوامل  يجو  عوامل
  منظور  موقت  وضعيتهاي  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، منحصراً براياين پيوست 2يا  1  شماره  جدولهاياز   حاصل  مصالح  نرخ. 7

  . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است  شده
. كار منظور شود پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  صورت  ، و همچنين موقت  از تحويل  پس  موقت  يتوضع  صورت  در آخرين. 8

  .شود  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار است به  و متعلق  باقيمانده  در كارگاه  كه  مازاد بر مصرف  مصالح
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  مصالح پايكاربهاي واحد قسمتي از : 1جدول شماره 
  

 
 )ريال(بهاي كل

 

  شماره شرح  واحد  )ريال(بهاي واحد مقدار

 410101   .لوله فوالدي سياه درزدار كيلوگرم 19,300  

  410201   .لوله فوالدي سياه بدون درز  كيلوگرم  21,400  
  410301   .لوله فوالدي گالوانيزه  كيلوگرم  29,600  
  410401   .لوله چدني فاضالبي  كيلوگرم  34,000  
  410402   .قطعات اتصال چدني فاضالبي  كيلوگرم  46,200  
  410601   .سي.وي.لوله پي  كيلوگرم  39,900  
  410602   .سي.وي.قطعات اتصال پي  كيلوگرم  60,200  
  410901   .لوله آزبست سيمان فاضالبي  كيلوگرم  4,910  
  411001   .لوله آزبست سيمان فاضالبي ضد سولفات  كيلوگرم  5,750  
  411101   .لوله مسي  كيلوگرم  272,000  
  

89,800  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  411301  .رادياتور فوالدي

  

168,500  
يكصد كيلو 

كالري در ساعت
  411401  .رادياتورآلومينيومي

  411501   .ورق گالوانيزه  كيلوگرم  28,800  
  

  مترمربع   
 25عايق پشم شيشه با كاغذ كرافت به ضخامت 

  .ميليمتر
 411601  

  
  مترمربع   

 50عايق پشم شيشه با كاغذ كرافت به ضخامت 
  .ميليمتر

 411602  
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  ضرايب متوسط قابل اعمال به بهاي واحد رديفها براي تعيين قيمت مصالح پايكار: 2جدول شماه 

  

  ضريب  عنوان فصل  فصل شماره  ضريب  عنوان فصل  فصل شماره
  90/0  كولر آبي  مودو بيست  85/0  شيرها  هفتم
  90/0  كولر گازي  وسوم بيست  90/0  قطعه انبساط  هشتم
  85/0  الكتروپمپ  وچهارم بيست  85/0  گير لرزه  نهم

  60/0  عايق  وپنجم بيست  85/0  صافي  يازدهم
  90/0  دستگاههاي مبرد  وهفتم بيست  80/0  ديگ حرارتي آب گرم  دوازدهم
  85/0  دهبرج خنك كنن  وهشتم بيست  90/0  ديگ بخار  سيزدهم
  70/0  لوازم بهداشتي، شيرهاي بهداشتي  ونهم بيست  90/0  مشعل  چهاردهم
  85/0  نشاني وسايل آتش  ام سي  90/0  گيري هاي كنترل و اندازه دستگاه  پانزدهم
  85/0  لوازم آشپزخانه  ويكم سي  85/0  كن گرم آب  شانزدهم
  85/0  گير سختي  ودوم سي  90/0  آب سردكن  هيجدهم
  80/0  مخازن و مبدلها  وسوم سي  85/0  ا و دودكشدريچه هو  نوزدهم
  60/0  گاهها بستها و تكيه  وچهارم سي  90/0  هواكش  بيستم
  90/0 هيتر كويل، يونيت فنويكم بيست
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    طبقات  ضريب. 2  پيوست
  
  ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  مكفو زير ه  همكف  كار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در اين  شده  درج  هاي قيمت :طبقات  ضريب. 1

از   ناشي  مصالح  و افت  ياد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزينه  شود، بابت  انجام  زير همكف  تر از طبقه و پايين  باالتر از همكف  كار در طبقات
  .شود ، منظور مي عمليات  اجراي  و در برآورد هزينه  نزير تعيي  شرح به  طبقات  كار، ضريب  اجراي  سختي  و همچنين  طبقات به  آن  حمل

باالتر از   طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به همكف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زير بناي  سطح .1ـ1
،  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  سومين  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب همكف  قهباالتر از طب  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب همكف  طبقه

  .شود مي  ، ضربn  ، در ضريب همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين و به 3  در ضريب
  طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي قشهن  طور مجزا بر اساس ، به زير همكف  تر از طبقه پايين  هر طبقه  زيربناي  سطح .2ـ1

  طبقه  سومين  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه  پايين
  ، ضربm  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  ام m  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين و به 3  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين
  .شود مي
  كار مربوط  اقالم  استثناي به(  هر ساختمان  براي  طور جداگانه به  كه  است  آيد، ضريبي مي  دست زير به  از رابطه  كه )P(  طبقات  ضريب. 3ـ1
  .شود مي  ، اعمال مربوط  كار ساختمان  اقالم  تمام  و به   محاسبه)  سازي  محوطه به
و اين تغييرات به اجرا در آيد فرمـول مربـوط يكبـار ديگـر بـر اسـاس       تغيير كند تعداد طبقات و مساحت آنها حين اجراي كار چنانچه در . 1-4

بينـي   بـيش  pنجام شده ضـريب  مشروط بر اينكه در برآورد ا ،شود صورت وضعيت اعمال ميآخرين محاسبه و در  اتضريب حاصل از اين تغيير
اسـتحقاق   و تغيير نقشـه،  در برآورد محاسبه شود ولي در حين اجراي كار pي باشد كه نبايد ضريب ا  اجرايي به گونههاي  چنانچه نقشه .شده باشد

  .شود ها اعمال مي را پيدا نمايد اين ضريب محاسبه و در صورت وضعيت pدريافت ضريب 
  

S

BmBBBFnFFF
p




 100
)...32(1)...32(11 m321n321  

  0F= همكف   زيربناي  سطح 
  1F =  همكف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
 2F=   همكف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 

  3F=   همكف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Fn=   همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  سطح 
  0B=   زير همكف  طبقه  زيربناي  سطح 

  1B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
  2B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 
  3B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Bm=   زير همكف  تر از طبقه پايين  ام m  طبقه  زيربناي  سطح 
  

  S=   رهمكفزي  تر از طبقه پايين  طبقات تمام و  باالتر از همكف  طبقات  ، تمام زير همكف ، طبقه همكف  طبقه  زيربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زيربناي  كل  سطح
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  كه  اصلي  همكف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همكف  از يك  بيش  ساختمان  باشد كه  طوري  زمين  وضعيت  كه  در صورتي) 1  تبصره
  .گيرد قرار مي  طبقات  ضريب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اوليه  هاي در نقشه
  از ساختمان  در خارج  كه  و برقي  مكانيكي  يا تاسيسات  ساختماني  عمليات  از تمام  است  بارت، ع سازي  محوطه  منظور از كارهاي) 2  تبصره
  .شود  انجام
  استثناي به  ساختمان  كار همان  اقالم  تمام شود، به مي  تعيين  مشمول  از ساختمانهاي  هر يك  براي  طور جداگانه به  كه  طبقات  ضريب) 3  تبصره
  .شود منظور مي  وضعيت  صورت  گيرد و از اولين مي  ار، تعلقك پاي  مصالح
و اگر   باشد، حذف 5بعد از مميز كمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه مي  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضريب) 4  تبصره

  .شود مي  بعد از مميز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و يا بيشتر باشد، يك 5
  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  و يازده  زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  داراي  زير، كه  با مشخصات  ساختمان  يك  براي  طبقات  ضريب:  مثال
  .شود مي  زير محاسبه  شرح  ، به است

  . متر مربع 1200، جمعاً  بعمتر مر 400  ، هر طبقه زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  زيربناي  ـ سطح
  . متر مربع 0B(  =400(  زير همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
  . متر مربع 0F(  =600(  همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
  . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همكف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمين  اولين  زيربناي  ـ سطح
  . متر مربع 400=   يازدهم  بقهط  زيربناي  ـ سطح
  . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زيربنا،   كل  ـ سطح

 400  =400  ×1  =1B  ×1  
 800  =400  ×2  =2B  ×2  

 1200  =400  ×3  =3B  ×3  
 500  =500  ×1  =1F  ×1  
 1000  =500  ×2  =2F  ×2  

 1500  =500  ×3  =3F  ×3  
 2000  =500  ×4  =4F  ×4  
 2500  =500  ×5  =5F  ×5  
 3000  =500  ×6  =6F  ×6  
 3500  =500  ×7  =7F  ×7  
 4000  =500  ×8  =8F  ×8  
 4500  =500  ×9  =9F  ×9  

 5000  =500  ×10  =10F  ×10  
 4400  =400  ×11  =11F  ×11   

   جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 


p  
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   باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح. 3  پيوست
  

  .دشو مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
  
   عمومي  باالسري  هزينه. 1
  :در زير   شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
  . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
  . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام ، به)كارفرما  سهم(  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
  .شود مي  انجام  عمومي  نقليه  با وسايل،  يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
  . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
  . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
  . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
  . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
  . زيدفتر مرك  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
  . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
  . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
  . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
  .ها در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
  .، و مانند آنها در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
  . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
  . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي ا و تجهيزات رايانهدستگاهه هزينه .71ـ1
  كار  باال سري  هزينه. 2

  :در زير  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
  : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
  . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
  . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
  : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
  . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
  . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
  .كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
  . ماليات  هزينه .3ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2
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  : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.  و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2

  . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
  .گيرد قرار مي  و آزمايش  بازرسي  برايمشاور   در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
  . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
  . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
  .پيمانكار  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
  . كارگاه  ذيراييپ  هزينه .6ـ5ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
  . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
  . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
  .هاي پيمانكار آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
  .كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
  . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
  .در حد نياز كار ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
  . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
  . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
  . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  ستا  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي  ، توسط) مشمول  پيمانهاي  براي(  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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، بايد  هر رشته به  مربوط  رو، در كارهاي  ، از اين است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
  .قرار گيرد  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
  
   تعاريف. 1
  و انجام  شود، تا آغاز كردن  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت تجهيز كارگاه .1ـ1

  . ، ميسر شود پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات  دادن
  ارگاههايگيرند، مانند ك قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  هاييساختمان ، به پشتيباني  ساختمانهاي .2ـ1

و مانند   ساخته پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيدة  ، تعميرگاههاي آن
  ...و  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قرار گيرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  ارايه خدماتو   افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  يهايساختمان ، به عمومي  ساختمانهاي .3ـ1
  پاركينگهاي و  ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه غذاخوري،  مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

  . سرپوشيده
  و تمهيدات  آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي محوطه .4ـ1

  روشنايي  ، تأمين روباز، حصاركشي  ، پاركينگهاي ورزشي  روباز، زمينهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  اهكارگ  حفاظت  ديگر براي
  .است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تأمين محوطه

و   كارفرما تأمين  كار، از سوي  مورد نياز اجراي  خابرات، گاز و م ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  ورودي .5ـ1
  .شود مي  تعيين  پيمان  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تأمين  براي  كارگاه  ورودي  مشخصات. شود پيمانكار مي  تحويل

با   و تجهيزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل انبار كارگاه .6ـ1
  .شود مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  رعايت

  .كند  متصل  كارگاه موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه .7- 1
  .شود  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  راههاي .8ـ1
  يا با واسطه  طور مستقيم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  راههاي .9ـ1

  .كنند مي  متصل  عمليات  اجراي  محل ديگر، به  راههاي
  شده  قطع  پيمان  موضوع  عمليات  انجام  علت به  كه  عمومي  نقليه  تردد وسايل  تأمين  براي  جايگزين مسير موجود، است  ، راهي رافيانح  راه .10ـ1

  . است
يا   احداث  وشر ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  تأمين در شرحواژه  منظور از  .11ـ1

  نگهداري به  مربوط  و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورت ، به محل موجود در  از امكاناتبا استفاده  آنها  يا دراختيار گرفتن  در كارگاه  نصب
  . از آنهاست  برداري  بهره و
و ديگر   آالت ، ماشين ، تجهيزات مصالح  كردن  ، خارج وقتم  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  برچيدن .12ـ1

نظر   كارفرما، طبق  تحويلي  زمينها و محلهاي  برگرداندن  اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات
  . كارفرماست
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  برآورد  تهيه  روش. 2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نياز هر كار و همچنين  شرايط به  برآورد، بايد با توجه  دهكنن  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .1ـ2

  برچيدنتجهيز و   در فهرست  شده  بيني پيش  هاي رديف  را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيزكارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
  و در  برآورد كرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودنعمليات   اجراي  محل  هاي  قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه

،  و پيمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  چنانچه نمايد و  مورد نظر، درج  هاي برابر رديف
برآورد آنها منظور   عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  براي. كند  بيني  يشپ

  ، استهالك و نصب  ملح  ، هزينة فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساختة  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  در مورد ساختمانهاي. شود مي
از چند   كه  در كارهايي. شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينة  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري و سرمايه

  .گردد مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به ) تبصره

  .شود ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت گردد، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد هزينه در  كه  و راههايي  ساختمانها، تاسيسات .2ـ2

در هم و از طرح   برداري بهره  در دورههم   كه  يا زيربنايي  جنبي  تاسيسات  اجراي ،  تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل به. شود مي  نظر گرفته
  هاي فهرستاز   آنها با استفاده  هزينه  حالت  در اين. شود  درج  پيمان  در اسناد و مداركبايد   موضوع  اين .است، الويت دارد نيازمورد اجرا   دوره
  يو راهها  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تأمين  براي  چنانچه. شود كار منظور مي  اجراي  و در برآورد هزينه  محاسبه  مربوط  رشته پايه واحد  بهاي

از   برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  يا ساير موارد، از تاسيسات  و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تأمين  كارگاه
ايجاد   براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي  هاي رديفآنها در   هزينه  اينكه به  گردد، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  طرح

  .شود منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  تاسيسات
،  آب  انتقال  براي  چنانچه. شود  ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تأمين  نحوة .3ـ2

  اجرا الزم  دوره  ،براي كشي و كابل  كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق
  .شود  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  باشد، بايد چگونگي انجام

  ترانسفورماتور و متعلقات  نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  هكارگا  تا ورودي  رساني  باشد برق  كارفرما در نظر داشته  چنانچه .4ـ2
  و ساير كارهاي  برق  و اشتراك  انشعاب  هاي و هزينه) ديماند(  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن

در تجهيز و   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه
از كسر   و پسشده برآورد   آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  چنانچه. گردد ، منظور نمي كارگاه  برچيدن
  .شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  ندر پايا  برگشت  قابل  هاي هزينه

  عمومي  از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني كارفرما در نظر دارد آب  كه  در صورتي .5ـ2
  و ساير كارهاي مشابه  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  از شبكه  آب  قالانت  خط  اجراي  ، شامل آن  كارهاي  كه  آب

  درج  پيمان  ، در اسناد ومدارك زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است
  عهده ، به آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  چنانچه. گردد منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  ز اينا  اي شود و هزينه مي

  .شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه
  بيني پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  چنانچه .6ـ2

تجهيز و   هاي رديفدر   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  در صورتي. شود
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  رشته  واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  در حالتي. شود منظور نمي  كارگاه  برچيدن
  .شود مي  بيني شپي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تأمين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  با وجود اين .7ـ2
و   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  ا در شرايطپيمانكار ر  از سوي  زمين  شود، بايد تأمين  پيمانكار تأمين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

  .، منظور نمايد كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  ، هر نوع است  شده  گذاشته  كارفرما  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  به .8ـ2

  .درج شود  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت
  هاي فرديواحد   ، در بهاي ساخته پيش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  هزينة .9ـ2

  .شود منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي
  و از اين  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  هزينه .10ـ2

  .شود منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديفدر   اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينه بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  واحد رديفها در فصلهاي  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  هزينة .11ـ2

  .شود ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف
  است  الزم  كه  در كارهايي.  است  شده  بيني پيش   ) مستمر كارگاه  هاي هزينه(  باالسري  در هزينه  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  هزينة .12ـ2

  .شود منظور مي  كارگاه  و برچيدنتجهيز   هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تأمين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه
از غذا، در   كننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تأمين  كه  در كارهايي .13ـ2

  .شود ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي نهگردد و جزو هزي برآورد مي  طور مقطوع به  آن  و هزينة. شود مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كار مجاز   اجراي  پيمانكار، در برآورد هزينه  توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تأمين  هزينه  بيني پيش .14ـ2

  . نيست
  ، بر اساس انحرافي  راههاي به  مربوط  عمليات  حجم. شود منظور نمي  گاهكار  تجهيز و برچيدن  هاي رديف، جزو  انحرافي  راههاي  هزينة .15ـ2

  .شود بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  ، محاسبه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه واحد  بهاي فهرست
و   اجرايي  هاي نقشه  به  ، با توجه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  نكاركنا  سكونت  دفتر و محل  ساختمانهاي هزينه اجراي .16ـ2

  .شود برآورد مي  مقطوع  صورت  به در اسناد مناقصه،  شده  تعيين  مشخصات
تا  421001و  420303تا  420301  هاي رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة  مقطوع  مبالغ  جمع .17ـ2

در زير   شده  تعيين  نبايد از ميزان )منظور شود ها نيز بايد به صورت مقطوع كه خود اين رديف( ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
  از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  د، هزينةو، بيشتر ش شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  در صورتي. بيشتر شود

  .برسد  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  يا ارجاع  مناقصه
  شبكهآبخيزداري و منابع طبيعي،  آبرساني روستايي، ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2

  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع
و آبياري تحت   و زهكشي  آبياري ، آب  انتقال  خطوطراهداري، ،  فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي .2ـ17ـ2

  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينهاحتساب   بدون) پس از اعمال ضريبهاي مربوط(كار   اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 5 ميزان  به فشار
  برچيدن تجهيز و  حد مبلغ  شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .2-17-3

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17- 2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه
  .شود مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط
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   كلي  شرايط. 3
  را تهيه  تجهيز كارگاه  جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  يلاز تحو  پس  درنگ بي  است  پيمانكار موظف .1ـ3

  .قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تأييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  هاي دستگاه ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات رق، ب آب  تأمين  براي  پيمان  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش  به  كارفرما با توجه .2ـ3

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي و سازمان
  .نمايد مي  ، معرفي اجرا  در دوره  موقت

  ، در حد متعارف منطقه  شرايط  و همچنين  تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  ظفپيمانكار مو .3ـ3
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  در مواردي. برساند  انجام به

  . است  آن  رعايت  به  پيمانكار ملزم
تجهيز . شود مي  ، انجام است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  تعهدات .4ـ3

  ، انجام بابت  از اين  اضافي  باشد و پرداخت پيمانكار مي  هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيز اضافي  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  چنانچه. شود نمي

كارهاي   قيمت  در تعيين  پايه  هاي از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعملپيوست مربوط به  2ند ب  تبصره  موضوع(جديد كارهاي   قيمت  تنها براي
  . است  پرداخت  ، قابل)جديد

، تا اين پيوست 4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديفاز   هر يك  تأمين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة .5ـ3
  .شود مي  ، پرداخت مربوط  هاي رديفدر   شده  بيني پيش  مبلغ  سقف
  مبلغ  ، تا سقف4ـ4بند   مطابق  يادشده  نيز، هزينه  است  شده  تعيين  قلم  يك  صورت آنها به  تجهيز و برچيدن  هزينه  كه  در پيمانهايي)  تبصره
  .شود مي  پرداخت  شده  بيني پيش

 يكند، در برابر حوادث مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  پيمانكار، موظف .6ـ3
  .كند  ، بيمه و سيل  سوزي مانند آتش

. شوند  كار برچيده  اماز انج  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  ساختمانها و تاسيسات .7ـ3
  جز ساختمانها و قطعات به.  پيمانكار است به  ، متعلق)كارفرما  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي به(  تجهيز كارگاه  بازيافتي  و مصالح  تجهيزات

، مورد نياز كارفرما باشد،  است  شده  اثكارفرما احد  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
ياد   پيمانكار، ساختمانها و تاسيسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
  .شود كارفرما واگذار مي ، به شده

   پرداخت  نحوة. 4
  وضعيتها درج  و در صورت  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  ايه رديفاز   هر يك  هزينة .1ـ4
  .شود مي

  تناسب از كار باشد، به  بخشي به  مربوط  شود، چنانچه مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تأمين  كه  يهاي رديف  هزينة) تبصره
و   ، محاسبه پيمان  موضوع  عمليات  پيشرفت  تناسب  به شود،  مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود مي محاسبه كار از خشب  آن پيشرفت
  .شود مي  پرداخت

  .شود وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  لاعماز ا  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة .2ـ4
  .شود مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  هزينة .3ـ4
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ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل   50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف كارفرما، هزينه از برگزاري مناقصه و تاييد

  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
  

  تجهيز و بر چيدن كارگاه هاي رديففهرست 
  

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار  420101
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار  420102
   مقطوع .هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار تامين و تجهيز ساختمان  420103
   مقطوع .تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران  420201
   مقطوع .تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران  420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و   420301

 مقطوع )4-4با رعايت بند ( .آزمايشگاه
  

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان  420302
 مقطوع )4-4رعايت بند  با( .مشاور و آزمايشگاه

  

با ( .تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  420303
 مقطوع )4- 4رعايت بند 

  

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر   420304
 مقطوع  )4-4با رعايت بند ( .سرعت

  

اي مدار بسته با قابليت ه تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون  420305
 مقطوع  .انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما

  

و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

  

سرپوشيده،  هزينه تجهيز انبارهايو  هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

  

   مقطوع .تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

   مقطوع .محوطه سازي  420404
   مقطوع .قاحداث چاه آب عميق يا نيمه عمي  420501
   مقطوع .تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603



   كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل. 4  پيوست
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 

 
 

139 

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه  420604
   مقطوع .سوخت رساني كارگاه تامين سيستم  420605
   مقطوع .تامين راه دسترسي  420701
   مقطوع .هاي سرويس تامين راه  420702
   مقطوع .هاي ارتباطي تامين راه  420703
   مقطوع .تامين اياب و ذهاب كارگاه  420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين  420901

 مقطوع .يد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنهامصالح، سيستم تول
  

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين  420902
 مقطوع .خريد خدمت يا خريد مصالح

  

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين  420903
 مقطوع .برعكس

  

صب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج تهيه، ن  421001
ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 مقطوع .متر باشد 3.5

  

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين  421002
 مقطوع .حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس

  

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هونتاژ، جابدم  421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه

  

كوبي و  آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين  421004
 مقطوع .سپركوبي به كارگاه و برعكس

  

ت تيرهاي بتني سازي محل ساخ تهيه لوازم و مصالح و كف  421005
    مقطوع .ها ساخته پل پيش

 بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبك فلزي  421006
 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(

  

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب  421007
 مقطوع .هر پل به محل پل ديگر

  

ها و  ها و ميله چاه وسايل ايمني براي اطراف ترانشهم و يتامين عال  421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

  

تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از   421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب وي ترانشهر

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در   421103

هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري  شبكه جمع ،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

  

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در   421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

  

   مقطوع .حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه  421201
   وعمقط  .بيمه تجهيز كارگاه  421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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  كارهاي جديد. 5پيوست 
 

  :شود ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  قيمت واحد پيش شرح ومان براي كار جديد ابالغي، منضم به پي و مقاديربها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
و يا روش تعيين بيني شده باشد  منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش و مقاديربها  كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2
براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  مت واحد آن در مقدمه فصلقي

، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير هاي باالسري هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب
هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) طهاي مربو ضريب
  .درصد است 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  مبلغ. شود مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

  .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
  

  
  
  
  
  




